Kort verslag

Bijeenkomst 1 – 25 maart 2015

Op woensdag 25 maart 2015 was de eerste bijeenkomst van
Bewonersgroep 2. Een welkom en eerste kennismaking met elkaar.
Een nieuwe wijk waar jullie als bewoners al vóór de bouw een band met elkaar opbouwen. Dat maakt de
ontwikkeling van Rosmolen in Tilburg zo bijzonder. De eerste bijeenkomst van Bewonersgroep 2 stond dan
ook in het teken van ‘Kennismaken met elkaar’. Op één nieuwe bewoner na, was iedereen er.
Een gemêleerde groep van 75 enthousiastelingen.

Iedereen stond te trappelen om mee te denken en maakten graag kennis met
de nieuwe buren. Er werd meteen met open vizier met elkaar samengewerkt.
Tijdens de kennismaking werd als snel veel bekend over de nieuwe buren. Bijvoorbeeld dat:
• maar liefst één van jullie Willem II-fan is;
• 75% van de gezinnen kinderen onder de 10 jaar heeft;
• jullie nu ook bijna allemaal al in Tilburg wonen;
• 15 van jullie graag wandelen.

Eerste vragen
Verder kwamen tijdens de avond de eerste vragen aan de orde:
• Wat was voor jullie nog niet duidelijk?
• Wat verwachten jullie van het traject?
• En waar willen jullie graag over meedenken en meedoen?
Veel van jullie gaven al input voor wensen m.b.t. woningen en het openbaar gebied. Ook meldden bewoners
zich aan om mee te denken en doen in de organisatie van Bewonersgroep 2.

Architecten
Ook stelden de architecten Pieter Bedaux en Mathieu Kastelijn zich aan jullie voor, zoals zij het verwoorden:
de 50 huishoudens die mede-opdrachtgever zijn. Zij gaan de aankomende drie bijeenkomsten met jullie aan
de slag over de inrichting van de buurt en de woning. Sessies waarbij er wordt gebrainstormd, ideeën worden
geïnventariseerd en er uiteindelijk gezamenlijk keuzes worden gemaakt.

Volgende bijeenkomsten Bewonersgroep 2
• woensdag 22 april (De Baselaer)
• maandag 11 mei (Padua)

www.rosmolentilburg.nl

