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Inleiding   

 

Schônste wijk is een buurtcultuurprogramma onder regie van Art-fact in de Tilburgse wijken 

GoirkeWest en Hasselt. Inwoners en organisaties dragen wensen aan om hun wijk mooier, schoner 

en actiever te maken. De afgelopen twee jaar zijn wensen opgehaald die samen met kunstenaars en 

studenten van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten vertaald zijn naar artistieke concepten. De 

grotere en kleinere concepten zijn in, voor en met de wijk gerealiseerd òf worden waar mogelijk in 

de (nabije) toekomst gerealiseerd.  

Schônste wijk ziet (zwerf)afval als potentiële grondstof om nieuwe objecten van te maken met 

esthetische waarde. Daar deden we onderzoek naar met 2 kunstenaars. Aangevuld met andere 

artistieke interventies, zoals schilderingen en een activiteitenprogramma, is de fysieke omgeving in 

de wijk mooier, schoner en actiever geworden. 

 

Doelen Schônste wijk  

De belangrijkste doelen van Schônste wijk zijn:  

1. De kwaliteit van de fysieke leefomgeving verbeteren door lelijke plekken in de wijk mooier 

en ‘veiliger’ te maken met als meetbare doelen gevelversieringen van tenminste twee 

woningen en afname van 80% (plastic) zwerfafval in de wijk in de komende 2 jaar;  

2. Beinvloeden zienswijze en gedrag bewoners ten aanzien van afval in de eigen leefomgeving 

door omdenken en andere benadering met als doel eigenaarschap en betrokkenheid van 

bewoners te versterken vanuit de gedachte ‘Ontwerp en maak je toekomstige wijk NU!’ De 

wijk is van en voor alle bewoners - De wijk is maakbaar, Iedereen is maker.  

 

Concepten, producten, activiteiten ten behoeve van doelen Schônste wijk  
Om de doelen te bereiken zijn er concepten ontwikkeld, producten gemaakt en is er een 

activiteitenprogramma geweest. We zetten ze hier op een rijtje en bespreken ze daarna per 

onderdeel.  

 

Start activiteiten  

 Zwerfafvalonderzoek  

 Een wijk’kunstwerk’  

 Dialoogavond met wijkbewoners: ‘Wat nou afval?!’  

Concepten  

 Schônste wijk WERKPLAATS met  

 Artists in residence (2)  

Producten  

 Afvalbiechtkliko  

 



 Onderzoek bewonerswensen inrichting entree Textielplein Tilburg  

 Schônste wijk schilderingen (6); schilderingenroute met 10 werken  

 Kennisdelingsboek plastic experimenten  

Wijkactiviteiten 

 Evenementen (3): Schônste wijk WEEK; Schônste wijk HACKT; Schônste Plastic Werkplaats 

Event (helaas afgelast i.v.m. corona)  

 Workshop (24) s: Schônste wijk ontdekT plastic (6); Botenbattle (18)  

 Exposities(4): (artists in residence (2); WIJ ZIJN URBAN (kinderexpo 1); 1x deelname aan 

expositie CAWAGAG 

 

 

Beschrijving activiteiten, concepten, producten en evaluatie  
(In chronologische volgorde)  

Wijk’kunstwerk’  

 
Wat 2 houten stellages bewerkt met afval (deels van de straten uit van de wijk) 

Locatie Voor wijkcentrum De Poorten 

Betrokkenen Tunde Konca (kunstenaar); 10 deelnemers en een hoop bekijks i.v.m. open dag 

Periode Mei 2018, tijdens de open dag  

Inhoud Open workshop 

Doel Schônste wijk thema (zwerf)afval en ‘mooier, schoner, actiever’ zichtbaar maken in  
de wijk; aandacht te genereren voor de thematiek (zwerf)afval. 

PR Persoonlijk: mensen benaderd; fysiek: posters; flyers; artikel wijkkrant; digitaal: 
sociale media o.m. Schônste wijk-FB groep, mailing; gedeeld met wijknetwerk  

 
__________________________________________________________________________ 

 

 

  
Wijkbewoners aan het werk met Tunde Het eindresultaat dat de hele zomer voor 

het wijkcentrum heeft mogen staan en voor 
gespreksstof heeft gezorgd  



Dialoogavond  

 

 

 
De flyer (ook tekst op achterkant)  Deelnemers in gesprek met behulp van het spel 

 

Wat Gespreksavond thema Wat nou (zwerf)afval?! 

Locatie  wijkcentrum De Poorten 

Betrokkenen 24 onderzoeksbureau PON (4 waarvan 1 stagiaire); Contour de Twern (4 waarvan 3 
stagiaires); Art-fact (6 waarvan 3 stagiaires); CalXL (1); kunstenaars (3); 
deelnemers/wijkbewoners (6) 

Periode 29 januari 2019  

Inhoud Deelname aan veerkrachtdialoog, een ’spel’ ontwikkelt door PON 

Doel Zoektocht creatieve ideeën zwerfafval; bewonerswensen over wijk en omgeving3;  
actieve wijkgenoten vinden die zich aan Schônste wijk wilden committeren  

PR Persoonlijk: mensen benaderd; fysiek: posters; flyers; artikel wijkkrant; digitaal: 
sociale media o.m.  Schônste wijk-FB groep, mailing; gedeeld met netwerk 

 

EVALUATIE 

Positief aan de dialoogavond  

 Een aftrap voor de wijk aan het begin van een nieuw jaar, vol goede voornemens en waarbij 

je met elkaar in gesprek gaat in spelvorm, kan een leuke manier zijn  

 Deelnemers hebben mooie input gegeven  

 Nieuwe wijkbewoners zijn in beeld gekomen  

 Ondernemer uit de wijk betrokken (Kookschool de Cantharel zorgde voor versnaperingen)  

Kon beter  

 Opkomst: zeer laag (5 wijkbewoners en dan alleen 'witte' Tilburgers; ongelijkwaardige 

verhouding organisaties versus wijkbewoners  

 Gesprekken: zowel organisaties als wijkbewoners zijn snel geneigd om in negatieve patronen 

van praten over afval te vallen  

 het spel oogde weliswaar als bordspel maar dat was het niet, de uitstraling was ook niet 

aantrekkelijk, veel tekst, geen afbeeldingen  

 alleen (witte Tilburgse) Nederlandstalige mensen op af kwamen; het is interessant te 

onderzoeken hoe onze anderstalige wijkgenoten over thematiek als afval denken  



 niet helder of netwerk PR heeft gedeeld 

Wat wij hiervan hebben geleerd is dat  

 we meer de regie in eigen handen moeten nemen 

een spel testendoor een onderzoeksbureau kan versterkend werken als je het onder je eigen 

voorwaarden doet bijvoorbeeld door een externe gesprekleider humoristische insteek dan 

voorkom je ook dat wat al te aanwezige organisaties teveel aan het woord blijven of een te 

grote stempel op de input drukken 

 PR rond specifieke doelgroepen nodig is als je iedereen wilt bereiken 

___________________________________________________________________________ 

Afvalbiechtkliko  

 

 

NAAR PODCAST  

 

Wat Een tot stoel omgebouwde kliko een draaischijfspel en een podcast 

Locatie In de wijk  

Betrokkenen 5 stagiaires Fontys HSK (concept);  i.s.m. Tim Hobbelman (maker afvalbiechtkliko);     
deelnemers/deelnemers 15 

Periode September 2019 – mei 2020 

Inhoud Opdracht aan studenten: bedenken-maken-testen (uitvoeren) van een uitnodigend 
concept om in gesprek te gaan met wijkbewoners dat permanent inzetbaar is 

Doel  Ludiek in gesprek kunnen gaan over thema (zwerf)afval  

 Zichtbaarheid: aandacht genereren voor de thematiek (zwerf)afval 

PR Persoonlijk: op straat mensen benaderd (door studenten); scholen benaderd om 
op het schoolplein nadat school uit is kinderen en ouders te mogen interviewen; 
presentatie in de LOChal voor docenten en culturele organisaties; digitaal: sociale 
media o.m.  Schônste wijk- FB groep, mailing; gedeeld met netwerk 

  
Een student in gesprek met een wijkbewoner Een gesprek met een leerling van BS De Vijf Hoeven 

https://soundcloud.com/saskia-dellevoet/vieze-schatten-in-schonste-wijk-kliko


 
EVALUATIE  

Positief aan de afvalbiechtkliko  

 

 Humor en speelsheid verwerkt in een ludiek product, verleidt mensen  

aanpassing van iets dat normaal een andere functie heeft, werkt op lachspieren 

aanvulling met spelelement, de draaischijf maakt het speels  

 De kliko is een uitstekend middel om storytelling in te laten plaatsvinden  

 Het concept is van hoge kwaliteit en kan blijvend ingezet worden en zelfs uitgeleend worden 

aan andere wijken (wijkcentra, bibliotheek, enz. die met thema (zwerf)afval bezig zijn  

 De podcast maakt dat verhalen vastgelegd worden en teruggeluisterd kunnen worden  

Kon beter  

 Plannen is lastig met studenten die een deeltijdstudie doen, werken en niet in Tilburg wonen  

 Studenten doen dit om studiepunten te halen, de betrokkenheid is daarom minder  

 Betrokkenheid scholen: bij 1 school mochten we niet naschools op het schoolplein  

 niet helder of netwerk PR heeft gedeeld 

Wat wij hiervan hebben geleerd  

 opleiding en studenten  

zijn gebonden aan een modulaire planning en is niet flexibel voor dynamische wijkprojecten;  

hebben weinig weet van communityArt en zien dit soms als niet-echte kunst of minder 

waardevol;  

artistieke keuzen en inzichten in hoe ze tot die keuzen gekomen zijn, zijn niet altijd 

inzichtelijk omdat het sociale winst- of opleidingseffect (‘scoren’ i.v.m. beoordeling) voorop 

staat)  

zijn buitenstaanders die meestal geen duurzame wijkverbinding voelen of relatie kunnen 

opbouwen;  

moet je stevig begeleiden vanuit de visie van je community programma, bijvoorbeeld de 

ontwerpvoorbeelden die ze maakten waren gemaakt van bij de Action gekocht plastic, dat 

stond lijnrecht tegenover de visie van ons pleidooi tegen nieuw onnodig plastic;  

vinden het vaak erg spannend letterlijk de wijk in te trekken en mensen direct aan te spreken  

 De kliko kan een doorontwikkeling doormaken waarbij een stoelzitter niet de biecht wordt 

afgenomen maar waar deze biechten van andere mensen hoort.  

 Via de kliko kun je verbinding zoeken met andere organisaties in wijk en stad die met dit 

thema bezig zijn  

 

 
 
 
 
 



Schônste wijk WERKPLAATS  

 

 
Introductie van de nog lege werkplaats aan wijkgenoten  

 

Wat Fysieke wijkwerkplaats  

Locatie  Van Bylandtstraat 25 (centrale plek in de wijk)  

Betrokkenen Artists in residence: Tim Hobbelman (2019); Jessica den Hartog (2020) i.s.m. Saskia 
Dellevoet aanjager & projectleider; wijkbewoners/ vrijwilligers 4; bezoekers: ??  

Periode  Augustus 2019 – mei 2020 

Inhoud  Werkplaats met machines, werkplekken èn zitplekken.  
Onderzoek werkplaatsen; gesprekken met andere werkplaatseigenaren: 
Eindhoven: Dave Hakkens; Arnhem; Den Bosch (Sparkling Plastic) en dit vertalen 
naar eigen concept. 

Doel  verzamel- en verwerkingsplaats van afval  

 ontmoetings- en broedplaats voor nieuw ideeën en producten activiteiten 
organiseren zoals exposities, workshops  

 aandacht te genereren voor de thematiek (zwerf)afval 
 

Werkwijze   Onderzoek werkplaatsen; gesprekken met andere werkplaatseigenaren: 
Eindhoven: Dave Hakkens; Arnhem; Den Bosch (Sparkling Plastic) en dit 
vertalen naar eigen concept.  

 Inzetten netwerk via oproepen via Facebook voor aankleding en hulp bij 
inrichting  

 Programma van activiteiten om de werkplaats levendig te maken 
(beschreven bij activiteiten)  

 

PR  Persoonlijk: mond op mond reclame; fysiek: afvalbiechtkliko voor de entree als 
eyecatcher; flyers om bezoekers mee te geven; artikelen in wijkkrant; digitaal: 
sociale media o.m. Schônste wijk- FB groep, nieuwsbrieven; gedeeld met netwerk 

 

 



  
Ontmoeting, inspiratie zoeken & vinden   Afvalworkshops met kinderen 

 

EVALUATIE 

Positief aan de werkplaats was dat  

 deze door de wijk werd gebruikt als plastic inzamelpunt  

 deze gebruikt werd als ontmoetings- en broedplaats voor nieuwe ideeën; 

 er activiteiten plaatsgevonden exposities (3), workshops (24)  

 dat er aandacht is gegeneerd voor de thematiek (zwerf)afval  

 een fysieke plek om samen te komen die een makersmentaliteit uit, dat was prettig  

 er via de werkplaats nieuwe verbindingen met wijkbewoners zijn gelegd; sommige waren 

zeer betrokken en de relaties duren nog voort, ook nu de werkplaats is opgeheven  

 er ruimte was om te maken  

Dit kon beter  

 de werkplaats zelf voldeed niet aan basisvoorwaarden: stroom viel vaak uit; eigenaar zette 

soms graafmachine in de werkplaats; rolluik was te vaak kapot; het was koud, tochtig, had 

geen ramen waardoor de zichtbaarheid toch minimaler was dan we hadden gehoopt  

 draagvlak vanuit de wijk: we hebben geprobeerd vrijwilligers bij verschillende vrijwillige 

taken te betrekken; gastheer/ vrouw; plastic inname  

 de eerste artist in residence en de projectleider verschilden te veel van mening over de opzet 

van de werkplaats: de kunstenaar bleef hangen in het denkproces van ideeën over inrichting; 

eigen autonomie; logo’s en andere zaken aan de buitenkant die uiteindelijk weinig 

geconcretiseerd werden; de projectleider werkte toewerken naar een concrete programma-

invulling met dat wat er wel was om vanuit daar te vertrekken en echt de wijk betrekken, ook 

bij de inrichting (op het kunstenaarswerkplaatsdeel met machines na).  

 niet helder of netwerk PR heeft gedeeld 

Wat wij hiervan hebben geleerd is dat  



 aan een fysieke plek aan basisvoorwaarden moet voldoen, wil een werkplaats aantrekkelijk 

zijn voor de wijk  

 er nòg beter onderzocht moet worden of er draagvlak is voor een dergelijke wijkwerkplaats 

in de zin van dat wijkbewoners ook de kar mee willen trekken (of je moet je doelen bijstellen 

en een andere insteek kiezen)  

 van groot belang is dat de kunstenaar en de projectleider op grote punten op 1 lijn zitten wat 

betreft de werkplaats  

 dat het organisatiewijknetwerk totaal niet betrokken was, de aanjager geen draagvlak lijkt te 

hebben  

___________________________________________________________________________ 

Artists in (werkplaats)residentie  

Een artist in residence is een kunstenaar die wordt uitgenodigd om tijdelijk een woon- en werkplek te 

betrekken los van hun bekende omgeving. Ze doen onderzoek, creëren nieuw werk of bereiden een 

tentoonstelling voor.  

Schônste wijk heeft 2 jonge makers betrokken die plastic afval als esthetisch materiaal gebruiken bij 

hun werk. Ook hadden zij elk hun eigen ervaring met het werken met en aanzwengelen van een 

community. Met hen wilden we de artistieke blik op de wijk en op (plastic) afval verbreden. Zij 

kregen de (nog te ontwikkelen) werkplaats als residentie aangeboden.  

Wat 2 artists in residence die de werkplaats opbouwen en  tijdelijk overnemen  

Locatie  Van Bylandtstraat 25 (centrale plek in de wijk)  

Kunstenaars   Tim Hobbelman (2019); Jessica den Hartog (2020)  

Periode  Janaurai 2019 – mei 2020 

Inhoud  Beide kunstenaars hadden een andere opdracht (verderop beschreven) 

Doel 
 
 
 

Een actieve wijkwerkplaats opzetten waar de wijk met een activiteitenprogramma 
i.s.m. de projectleider  
Experimenteren met afvalplastics en deze kennis overdragen o.a. via workshops  
Wijkideeën artistiek vertalen en realiseren voor de wijk  
 

Werkwijze   wijkonderzoek  

 in dialoog gaan, bewoners betrekken en binden  

 concept werkplaats uitwerken, testen en realiseren  

 activiteiten organiseren voor de wijk zoals exposities, workshops   

 experimenten in de werkplaats uitvoeren zichtbaar maken  

 kunstwerk voor de wijk maken  
  

PR  Persoonlijk: mond op mond reclame; fysiek: aanwezig zijn in de werkplaats; 
exposities van experimenten; artikelen in wijkkrant; digitaal: sociale media o.m.  
Schônste wijk- FB groep, nieuwsbrieven; gedeeld met netwerk  

 

Op het moment dat Tim Hobbelman betrokken werd, was er nog geen fysieke werkplaats. Het was 

zijn taak om samen met de projectleider te zoeken naar een geschikte ruimte en het 

werkplaatsconcept verder te ontwikkelen.  



  
Tim Hobbelman (2019) Jessica den Hartog (2020_ 
 

Opdracht  Tim Hobbelman  

 Realisatie van een ‘werkplaats’  

 Ontwikkeling & uitvoer van verschillende activiteiten; ‘ontmoetingen’ rond Schônste wijk 

thema zoals wijkwandelingen, workshops en inspiratiesessies met, door, voor wijkbewoners 

en met name kinderen in de basisschoolleeftijd;  

 Het samen met de wijk ontwikkelen en creëren van ‘nieuwe’ producten voor de wijk die 

voortkomen uit de sessies onder 1 en 2  

 Het ontwerpen en uitvoeren van een kunstwerk dat samenhangt met het thema afval. 

Opdracht Jessica den Hartog  

 Ontwerpen en uitvoeren van enkele werken voor een veiling Bijdrage aan het onderzoek en 

de ontwikkeling van de ‘werkplaats’, Schônste wijk, die dienst doet als verzamel- en 

verwerkingsplaats van plastic afval, maar ook als ontmoetings- en broedplaats voor nieuwe 

ideeën en producten; 

  Het ontwikkelen en uitvoeren van verschillende educatieve activiteiten rond dit thema zoals 

workshops en inspiratiesessies door, voor en met wijkbewoners, kinderen en andere 

geïnteresseerden uit de wijk, maar ook van buiten de wijk; 

 Het samen met de wijk ontwikkelen en creëren van ‘kunst’ producten die voortkomen uit de 

sessies onder 1 en 2; 

 Het mede uitvoeren van een eindexpositie waarmee hetgeen ontwikkeld wordt onder 2 en 3 

zichtbaar wordt voor derden. 

 

EVALUATIE  

Positief aan artists in residences was  

 Jonge makers geven een bepaalde energie in de werkplaats en zijn voor bepaalde typen 

wijkbewoners uitnodigend om naar de werkplaats toe te komen.  

 Beide kunstenaars hebben prachtige experimenten gedaan waarbij wijkbewoners echt 

verbaasd waren over de maakbaarheid van nieuwe materialen.  



 Een van de kunstenaars wist in eerste instantie direct enkele wijkbewoners te 

enthousiasmeren en aan zich te binden  

 Een van de kunstenaars heeft de experimenten nauwkeurig voor ons vastgelegd en deelbaar 

gemaakt.   

 De werkplaats, fysieke makersplek met daar aanwezige kunstenaar was een interessante 

aanwinst voor de wijk want iets dergelijks was er nog niet.   

Dit kon beter  

 De houding van de kunstenaars als community kunstenaars 

Het is een behoorlijke uitdaging voor een autonome kunstenaar buiten de eigen (tunnel)visie 

te kijken en de wijk als breed concept te zien, een kijk te ontwikkelen die verder rijkt dan 

eigen werkplaatswensen of ideeën van slechts één actieve bewoner.  

 De kunstenaars bleven. vooral in de werkplaats, waardoor de zichtbaarheid in de wijk toch 

minimaal bleef.  

 Een van de kunstenaars was niet in staat ideeën te concretiseren/ realistisch uit te werken en 

is in overleg dan ook voortijdig van het project gehaald.  

 Weinig bewonersparticipatie.  

 Weinig activiteiten 

Er zijn alleen 1 op 1 ontmoetingen geweest, geen workshops gegeven door de kunstenaars. 

Bij de eerste was de werkplaats nog niet zo ver; bij de tweede was corona de oorzaak.  

 Schônste wijk had kaders, de inhoud moest gezamenlijk ingevuld worden en dat vergt een 

dynamische, flexibele houding. Als je die niet hebt/kunt, dan werkt het niet.  

 Door onzekerheden in het proces verliep met een van de kunstenaars vrij moeizaam.  

 Kunstenaars maakten zelf geen actieve PR in de wijk voor wat ze deden  

 niet helder of netwerk PR heeft gedeeld 

Wat wij hiervan hebben geleerd is dat  

 nòg beter onderzocht had moeten worden of de betrokken kunstenaar:  

een community-project kan dragen waarbij de kaders staan maar de invulling dynamisch in 

inhoud en tijd wordt ingevuld  

de eigen wensen kan los laten en het breder wijkperspectief ziet;  

 we vastleggen dat kennis gedeeld wordt met ‘het publiek’, dat is inherent aan een dergelijk 

concept (de eerste kunstenaar heeft niets van de werkwijze van de experimenten gedeeld)  

 er soms coaching nodig is bij jonge makers, en dat die in staat zijn een coachbare houding te 

nemen (basale dingen als plannen, afspraken nakomen, ideeën realistisch en concreet 

uitwerken, fysiek de wijk ingaan en met meer mensen in gesprek gaan, workshops en andere 

activiteiten opzetten)  

 het van enorm belang is bij communityArtprojecten dat kunstenaar en projectleider op 

belangrijke punten op 1 lijn zitten; het moet een goede match zijn  

 het erg moeilijk is een kunstenaar aan de wijk te verbinden als die daar zelf niet woont en 

geen community-houding aanneemt: actieve aan communitybuilding is nodig.  

 

  ___________________________________________________________________________ 



Onderzoek bewonerswensen inrichting entree Textielplein Tilburg  

"Voor ons geeft een tapijt warmte in twee vormen. Letterlijk, omdat het isoleert en 

figuurlijk, omdat het warmte uitdrukt en uitstraalt. Daarom maken wij een kleed als 

verbeelding voor de entree, met de keuren die ons warm maken. Door warmte uit te 

stralen, straal je een verwelkomende sfeer uit. Het is gezellig, en voelt beschermd."   

- Vrouwen Marokkaanse Textielgroep  

Wat Onderzoek n.a.v. wens initiatiefgroep Textielplein Tilburg (± 7 vrijwilligers en 
pleinbewoners) om de entree van het Textielplein aantrekkelijker te maken. 

Locatie Textielplein Tilburg (centrale plek in de wijk)  

Betrokkenen Stagiaire FHSK Iris Wieringa; 30 wijkbewoners: 3 pleinbewoners; Marokkaanse 
vrouwengroep textiel (10); hobbyclub (beperkten); (7); senioren-wandelclub (10) 

Periode December 2019 – maart 2020 

Inhoud Deelname aan veerkrachtdialoog, een ’spel’ ontwikkelt door PON 

Doel Ideeën ophalen en verbeelden tot een realistische aanpassing van de entree  

Werkwijze  Interviews; workshops ontwerpen  

PR Persoonlijk: mensen benaderd; fysiek: posters; flyers; artikel wijkkrant; digitaal: 
sociale media o.m.  Schônste wijk-FB groep, mailing; gedeeld met netwerk  

 

 

Zwerfie entree, idee n.a.v. de wandeling met de senioren 

Belangrijk te weten dat tegen het einde van de stage het cornonavirus voor maatregelen zorgde 

waardoor de geplande expositie van de ideeën geen live-doorgang kon vinden.  



EVALUATIE  

Positief aan het onderzoek was dat  

 er meerdere type groepen zijn benaderd zijn die in de wijk actief zijn vanuit het wijkcentrum 

of anderszins 

 er enorm leuke en realistisch uitvoerbare ideeën uit zijn gekomen, waar een kunstenaar zo 

met de wijkbewoners mee aan de slag kan  

 het idee van de Marokkaanse vrouwen om bij de entree een tapijt te maken ook feitelijk 

uitgevoerd gaat worden in d vorm van een grondschildering. Dit gebeurt zodra de bestrating 

van het textielplein is aangepakt.  

Dit kon beter  

 beeldmateriaal van de ideeën;  

 de uitwerking van het tapijt van de Marokkaanse vrouwen was jammer genoeg door allerlei 

oorzaken minimaal;  

 Stagiaire was niet heel zichtbaar in de wijk, werkte vooral vanuit wijkcentrum  

 niet helder of netwerk PR heeft gedeeld 

Dit hebben we ervan geleerd 

 hoe leuk het is met een enthousiaste stagiaire vol niet alledaagse, gekke ideeën te werken 

maar ook dat stagiaires nog aan het leren zijn en een zekere begeleiding nodig hebben bij het 

scherp houden van de programmadoelen  

 dat er een enorm doorzettingsvermogen nodig is voor een buitenstaander om betrokken 

wijkbewoners aangereikt te krijgen (vooral in relatie tot het wijkcentrum)  

 dat alles wat je organiseert afgelast kan worden doordat er ineens zoiets als opduikt en dat je 

dan nog steeds positief op zoek kunt gaan naar andere manieren om door te gaan  

 

 
Poster met oproep van stagiaire Iris  

_______________________________________________________________________ 



Schônste wijk schilderingen en Schônste wijk schilderingenroute  

 

Wat 5 gevelschilderingen; 1 grondschildering; 1 indoorschildering en  
Route op google maps incl. klikbare icoontjes met info en foto’s van de schildering  

Locatie Diverse plekken in de wijk die aandacht moesten hebben  

Betrokkenen 4 kunstenaars, per schildering divers aantal wijkbewoners; gemeente; corporaties; 
1 basisschool; wijkraad GoHaBo; Contour de Twern; R-Newt; bezoekers: onbekend 

Periode Mei 2019 – december 2020 met een doorgang naar 2021 

Inhoud Deelname aan veerkrachtdialoog, een ’spel’ ontwikkelt door PON 

Doel Fysiek, tastbaar de wijk mooier maken door kunst toe te voegen  

Werkwijze  Bij alle schilderingen  

 is de 'toestand' van de gevel onderzocht. Het uitstralingseffect van de 
ontwerpkeuze op de directe omgeving, was hierbij leidend.  

 zijn wijkbewoners/ organisaties op diverse manieren benaderd voor 
participatie.  

 Is gezocht naar cofinanciering om meer wijkschilderingen te kunnen 
realiseren 

PR Persoonlijk: mensen benaderd, aangebeld, aangesproken; netwerk gevraagd om 
mensen aan te dragen om de vraag mee te doen te spreiden:  wijkraad; gemeente; 
corporaties; R-Newt en andere afdelingen Contour benaderd; scholen;  fysiek: 
kleurplaten op 1 school; oproepen artikel wijkkrant; oproep via filmpjes van de 
kunstenaar; digitaal: sociale media o.m.  Schônste wijk- FB groep, mailing; gedeeld 
met netwerk  

 

https://www.google.nl/maps/@51.5724084,5.0733197,15z/data=!4m2!6m1!1s1fomEAN26AdGa4fGqId9U2nA68-5ZVkcJ
https://www.google.nl/maps/@51.5724084,5.0733197,15z/data=!4m2!6m1!1s1fomEAN26AdGa4fGqId9U2nA68-5ZVkcJ


Mozaïek  Kunstenaar Joep van Gassel  
Locatie   Dessinateurstraat 3 –Textielplein  

Opgeleverd  mei 2019  

Betrokken bewoners  10  

Cofinanciering   Gemeente Tilburg, Wonen Breburg en Buurtcultuur (Art-fact) 

VOOR  NA 

  
 Foto: Maria van der Heijden 

 

___________________________________________________________________________ 

Zonnebloemvrouwtje Erik Veldmeijer  

Locatie    Schrobbelaarstraat- Ringbaan Noord 348  

Opgeleverd:    aug. 2019  

Cofinanciering   n.v.t. dit was een ‘cadeau’ van Erik Veldmeijer vanuit zijn project Zuidlijn. Hij  

                                           zocht een muur in de Spoorzone, vond die niet en kwam bij Schônste wijk uit.  

VOOR NA 

  
 Foto: Maria van der Heijden 

 

Tilburgse primeur: een audiovirtuele schildering  
Gender in de blender Tijn van der Vorst i.s.m. Afstudeergroep Studio Waaghals: Fontys ACI studenten  
Om dit werk te bekijken heb je een AR bril en je telefoon nodig. 

https://schonstewijk.blogspot.com/2019/06/gevelschildering-aanwinst-voor-de-wijk.html
https://schonstewijk.blogspot.com/2019/08/erik-veldmeijers-gevelschildering.html
https://schonstewijk.weebly.com/gerealiseerd/nog-een-schildering-maar-dan-audio-virtueel


Locatie    Van Bylandtstraat 25  

Opgeleverd    juni 2020  

Cofinanciering   Kosteloos, samenwerking tussen studenten die de Stadsmakers013 pitch               

                                           wonnen en Schônste wijk als wijk vonden om hun idee weg te zetten  

VOOR NA  

 

 
___________________________________________________________________________ 

Plasticsoepvisje Indoor mural Erik Veldmeijer 
Locatie    Van Bylandtstraat 25  

Opgeleverd   september 2020 live gemaakte tijdens Schônste wijk WEEK  

Cofinanciering geen, bekostigd door Buurtcultuur (Art-fact) t.b.v. de werkplaats  

 

  
___________________________________________________________________________ 

https://1.bp.blogspot.com/-q5WOArnmmvw/XYHgjF2yFQI/AAAAAAAAFLA/GTPNf-8EjfU1u2-hLfBTHoajN_6vuO8wgCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20190916_112606_068.jpg


Komen en gaan Joep van Gassel  

Locatie    Hasseltstraat 164 (ingang Poorten) 

Opgeleverd  juli 2020  

Cofinanciering   Gemeente Tilburg en Buurtcultuur (Art-fact). De wijkraad GoHaBo heeft de  

                                           factuur aan de kunstenaar niet betaald.    

 

VOOR NA 

  
 Foto: Maria van der Heijden 

___________________________________________________________________________ 

Alles komt goed Atilla Juksel (Atilla’s Art)  

Locatie   Textielplein garagebox naast nr 37  

Opgeleverd  gepand mei 2020; opgeleverd juli 2020  

Betrokken wijkbewoners  2 kinderen en pandeigenaar 

Financiering   Buurtcultuur (Art-fact) 

VOOR NA 

  
 Foto: Maria van der Heijden 

___________________________________________________________________________ 

Boom kunstenaar: Ton Lammers  

Locatie     Textielstraat 70  

Opgeleverd    gepland voorjaar 2020; opgeleverd dec. 2020   

  

https://schonstewijk.weebly.com/gerealiseerd/strakke-grondschildering-joep-van-gassel
https://schonstewijk.weebly.com/gerealiseerd/alles-komt-goed-schildering-atilla-yuksel-1
https://schonstewijk.weebly.com/gerealiseerd/gevelschildering-textielstraat


Betrokken wijkbewoners  6    

Cofinanciering    Gemeente Tilburg, Tiwos en Buurtcultuur (Art-fact), 

 

 

VOOR NA 

 

 
 Foto: Ton Lammers  

___________________________________________________________________________ 

Kinderspel kunstenaar: Atilla Juksel (Atilla’s Art)  
Locatie   Textielplein, garagebox naast nr 37  

Opgeleverd   gepland juli. 2020; maart 2021: nog steeds niet opgeleverd; er was een  

                                           prachtontwerp, de hele buurt was er blij mee, echter, de kunstenaar  

                                           besloot zonder overleg het huisje nogmaals over te schilderen in een nieuw                          

                                           niet goedgekeurd ontwerp. De factuur is helaas i.v.m. coronamaatregelen en                               

                                           coulance vanuit Art-fact reeds voldaan. Het is onduidelijk of het nog ooit  

                                           wordt afgemaakt.   

Betrokken wijkbewoners geen, wel veel geprobeerd via diverse kanalen en wijkorganisaties   

Financiering  Buurtcultuur (Art-fact); Eneco toestemming, geen co-financiering  

  



VOOR NA 
 

  

___________________________________________________________________________ 

Natuur in de wijk, Erik Veldmeijer   

Locatie    Rentmeesterlaan - Dillenburglaan  

Opgeleverd    voorjaar 2021   

Betrokken wijkbewoners   50 waarvan 3 actief 

Co-financiering   Gemeente Tilburg, TBV en Buurtcultuur (Art-fact)  

VOOR 1e ONTWERPIDEE 

  
 

 

EVALUATIE  

Positief aan de schilderingen en de route is dat  

 de wijk er letterlijk mooier door is geworden.  

 dat de omgeving rond een gevel waar voorheen afval gedumpt werd, nu schoner blijft  

 de schilderingen reacties genereren, ook na maanden   

 de route veel bekeken wordt op Google maps (1224 keer op 11-12-2020) 

 dat kunstenaars zichtbaar in de wijk aan de slag zijn  

 cofinanciering meerdere schilderingen mogelijk heeft gemaakt  

Dit kon beter  

https://schonstewijk.weebly.com/uploads/1/0/5/9/10590172/rentmeesterlaan-_dillenburglaan.jpg


 Participatie:  

kinderen; jongeren; wijkbewoners hebben we op diverse manieren aangetrokken om mee 

ontwerpen tijdens ontwerpsessies met kunstenaars, via kleurplaten, via filmpjes. Deelname 

was minder dan we hadden gehoopt of bleef zelfs uit.  

 Betrokkenheid en PR via netwerk was nihil, op cofinanciering en het aandragen van een pand 

na. Via school, corporatie, wijkraad, contour, gemeente hebben niets actief ondernomen  

 Houding naar de wijk van sommige kunstenaars was niet gericht op de wijk maar op het 

afleveren van een schildering  

 Kunstenaars maakten zelf geen actieve PR (alleen achteraf om hun schildering te delen)  

 niet helder of netwerk PR heeft gedeeld 

Dit hebben we ervan geleerd 

 dat er altijd nog meer gecommuniceerd moet worden dan je al doet  

 hoe leuk het is samen met kunstenaars de wijk te verrijken met kunstwerken op gevels en 

straat   

 dat schilderingen ervoor kunnen zorgen dat plekken schoon blijven  

 dat een route ervoor zorgt dat mensen uit andere wijken ook eens naar dit deel van Tilburg 

komen  

 geen reactie als je op allerlei manieren PR doet om mensen deel te laten nemen maar wel 

indirecte kritiek als dat wat er uiteindelijk op een muur staat niet mooi gevonden wordt en 

zelfs het weigeren van een factuur door de wijkraad  

Uitzondering: bij 1 schildering klaagden wijkbewoners terecht over non-/ mis-communicatie  

 kunstenaars kunnen een veel actievere rol spelen in delen PR en via houding  

 dat het organisatiewijknetwerk totaal niet betrokken is, bij activiteiten van Schônste wijk; 

verder dan een cofinanciering hier en daar, gaat het niet  

 de aanjager geen draagvlak lijkt te hebben of niet in beeld is  

We kunnen afvragen of de wijk wel mee wil participeren in een ontwerptraject. Wij denken van wel. 

Echter het netwerk aan organisaties die in contact staan met mensen, de professionals, hebben een 

belangrijke rol die ze niet oppikken. Er leek onvoldoende intrinsieke betrokkenheid. Dit blijkt vooral 

uit het feit dat een corporatie die in het gebied Schônste wijk, zonder overleg met de aanjager 2 

gevels heeft toegewezen aan een stedelijk gevelproject vanuit de gemeente. Dit gebeurde met 

medeweten van een ambtenaar èn een betrokken kunstenaar wat veel zegt over de werkwijze van 

de gemeente, de corporatie en kunstenaar. Men pretendeert bewonersparticipatie belangrijk te 

vinden als ‘Stad van Makers’ maar in feite handelt men in dit geval old school, topdown en walst men 

daarmee over jaren van aanjagen en pogingen tot participatie heen. Wij zien dat als een gemiste 

kans om gezamenlijk te laten zien dat we de stad mooier wordt met artistieke interventies waarbij 

bewoners het voor het zeggen hebben. Desalniettemin zijn de schilderingen mooi en zijn ze 

opgenomen in de route.  

___________________________________________________________________________ 

 

Evenementen & activiteiten  

Schônste wijk WEEK (najaar 2019)  



De Schônste wijk WEEK was een week met activiteiten rond een mooiere, schonere en actievere wijk. 

We haakten aan bij de wereldopschoondag, de World Cleanup Day 2019. Onze wijk maakten we niet 

alleen schoner, we zetten de wijk ook in het zonnetje!  

Wat Een activiteitenweekprogramma rond het thema (zwerf)afval met een 
gezamenlijke afsluiting en ontmoeting op het schoolplein van BS De Vijf Hoeven 

Locatie Diverse plekken in de wijk, o.a. de werkplaats en het schoolplein van BS De Vijf 
Hoeven  

Betrokkenen 1 kunstenaar; Solar Cinema; kunstdocent stopmotion; BS De Vijf Hoeven; 
cultuurcoach CiST  deelnemers: 150  

Periode 16 tm 20 september 2019  

Inhoud Programma rond thema afval, hoogtepunten: 

 Een kunstenaar bracht live een indoor mural in de Schônste wijk 
WERKPLAATS aan    

 KOOKY, familiefilm voor jong en oud door Solar Cinema op schoolplein BS 
De Vijf Hoeven  

Doel Laten zien dat we zeggen dat we doen: kunst in de wijk brengen met 
wijkprogramma vol activiteiten  

Werkwijze   Met betrokken wijkbewoners een programmering maken/ vragen naar 
wensen rond programmering  (wens was buurtfilm als afsluiting)  

 Bestaande activiteiten in het programma opnemen als ze aansluiten bij de 
thematiek in de wijk,  bijvoorbeeld het zwerfie-ruimen door 
burgerinitiatiefgroep Textielplein Tilburg meerdere keren in die week 
plannen  

 Producten die we via andere organisaties hebben gekregen inzetten in het 
programma, zoals het afval spel van het Brabants Afval Team  

 Experimenten die we zelf hebben gedaan in een mini-expo vormgeven in 
de werkplaats  

 Een stopmotion maken met BS  leerlingen om het thema en het 
programma in de basisscholen bekend te maken  

PR Persoonlijk: mensen benaderd, aangebeld, aangesproken; netwerk gevraagd om 
mensen aan te dragen om de vraag mee te doen te spreiden:  wijkraad; gemeente; 
corporaties; R-Newt en andere afdelingen Contour benaderd; scholen;  fysiek: 
posters en flyers bij alle organisaties en voor particuliere ramen; artikel wijkkrant; 
oproep via stopmotionfilmpje; digitaal: sociale media o.m.  Schônste wijk FB groep, 
mailing; gedeeld met wijknetwerk   

 



 

EVALUATIE  

Positief aan de Schônste wijk WEEK was dat  

 het een poging was de wijk te activeren  

 er wijkbewoners plastic in kwamen leveren (we waren die week elke dag open) 

 er gezamenlijk genoten is van een mooie familiefilm  

 er voorzichtig een opening was met een school  

Dit kon beter  

 betrokkenheid van wijkbewoners, de film was goed bezocht, daar waren wel zo’n 100 man 

wat erg sfeervol was maar bij de rest van het programma waren nauwelijks deelnemers. Dat 

ging dan om activiteiten waar er een actieve houding werd verwacht zoals het zwerfie 

ruimen, de werkplaats mee opschonen; ideeën uitwisselen   

 er wel een opening was naar de school maar dat er geen betrokkenheid was, er is geen 

leerkracht geweest, er is niet gevraagd hoe het is geweest, enz.  

 dat het wijknetwerk geen betrokkenheid toont: alleen Contour is met een groepje geweest 

omdat er toch al een wijkwandeling gepland stond waarbij ze activiteiten zochten 

 onduidelijk of de PR door het netwerk is gedeeld  

Dit hebben we ervan geleerd  

 dat er altijd nog meer gecommuniceerd moet worden dan je al doet  



 dat het heel moeilijk is een leerkrachtenteam mee te krijgen bij een wijkthema als dit, terwijl 

ook de school hier belang bij heeft en het een nationaal (zelfs wereldwijd) thema is  

 dat de wij het leuk vind als er wat te beleven valt maar dat er van actieve houding weinig te 

verwachten valt  

 dat het organisatiewijknetwerk totaal niet betrokken is, bij activiteiten van Schônste wijk;  

 de aanjager geen draagvlak lijkt te hebben of niet in beeld is  

___________________________________________________________________________ 

Schônste wijk HACKT (zomer 2020)   

Schônste wijk HACKT vond plaats van 3 t/m 7 augustus 2020, in de periode van de versoepelde 

coronamaatregelen. Het was een week met outdoor workshops om de wijk met kleine artistieke- en 

groene aanpassingen nòg leuker te maken.  

Wat een week met outdoor workshops om de wijk met kleine artistieke- en groene 
aanpassingen nòg leuker te maken.  

Locatie Diverse plekken in de wijk, o.a. de werkplaats en het schoolplein van BS De Vijf 
Hoeven  

Betrokkenen 2 kunstenaars; een student Theater (Fontys HSK); een bekende Tilburgse zangeres 
(bekend van mooiste meisje van de klas); een stadsbioloog; vrijwilligers  

Periode 3 t/m 7 augustus 2020 

Inhoud Programma workshops 

 Onkruid bestaat niet; de waarde van groen in de wijk en  

 Moskunstmuur maken (stadsbioloog Gert Brunink 

 Mini-straatkunst maken ( nieuw contact: Deco-resto, Sanja Veldhuis) 

 Troepdoosje maken (met zwerfies, Ro-Nalt Schrauwen, wijkbewoner en 
beeldend kunstenaar)  

 Pleinborrel met special acts  

Doel Laten zien dat we zeggen dat we doen: een activiteitenprogramma op maat maken 
op vraag van de wijk  

Werkwijze  De inhoud van de workshops is bepaald door wijkbewoners.  

PR Persoonlijk: mensen benaderd, aangebeld, aangesproken; netwerk gevraagd om 
mensen aan te dragen om de vraag mee te doen te spreiden:  wijkraad; gemeente; 
corporaties; R-Newt en andere afdelingen Contour benaderd; scholen;  fysiek: 
posters en flyers bij alle organisaties en voor particuliere ramen; artikel wijkkrant; 
oproep via stopmotionfilmpje; digitaal: sociale media o.m.  Schônste wijk FB groep, 
mailing; gedeeld met wijknetwerk  

 



 

EVALUATIE  

Positief aan de Schônste wijk HACKT was dat  

 De inhoud van de workshops in overleg met 2 actieve bewonersgroepen is bepaald;  

 Dat er ondanks corona en de hittegolf aan elke workshop minimaal 6 van de 10 deelnemers 

waren  

 er gezamenlijk genoten is van de workshops; een vervolg op eigen initiatief op mosmuur 

maken is uitgevoerd èn er in december de vraag gesteld is wanneer en of er weer een 

wijkworkshop groen komt  

 eten en spontane, ongeplande optredens een intieme sfeer geven  

 een student theater met (bijna) alle workshops heeft meegedaan als ‘nieuwe wijkbewoner’ 

en ingesloten werd door wijkbewoners  



 we met dit programma een student die nog nooit met echte Tilburgers in contact was 

geweest in een volksbuurt als de onze actief is geweest en geïnspireerd is geraakt  

Dit kon beter  

 aantal wijkbewoners, het was een kleine intieme groep van zo’n 20 man. Het was zo mooi 

dat we dit meer mensen gunden.  

 er kwamen alleen ‘witte’ Tilburgers op af wast waarschijnlijk ook door de invulling van het 

programma kwam  

Dit hebben we ervan geleerd  

 Dat er altijd nog meer gecommuniceerd moet worden dan je al doet  

 Een intieme sfeer met een kleine groep die elkaar de hele week al heeft gezien tijdens 

workshops, is waardevol en zorgt voor verbinding dan wanneer er een grote groep was 

geweest  

 Bring your own stuff (hapje, drankje, stoel) werkt altijd prettig omdat daardoor een hoop 

organisatorisch gedoe achterwege blijft en zo niet 1 of enkele personen daarmee belast 

worden  

 Een spontaan karakter van een avond is spannend maar geeft veel voldoeding  

 We kunnen onderzoeken hoe we meer diversiteit aan deelnemers kunnen activeren 

misschien dat je een ambassadeur per bewonersgroep nodig hebt.  

 dat het organisatiewijknetwerk totaal niet betrokken is, bij activiteiten van Schônste wijk;  

 de aanjager geen draagvlak lijkt te hebben of niet in beeld is  

___________________________________________________________________________ 

 

Plastic Werkplaats buurtfeest (voorjaar 2020, najaar 2020, afgelast: corona)  

Wat Een buurtfeest  met creatieve activiteiten rond plastic afval  

Locatie Het Spoorpark (aan de rand van de wijk)  

Betrokkenen 8 Studenten Fontys International events opleiding; Ontdekstation013; Schônste 
wijk stagiaire Fontys HSK; 12 leerlingen naschools van BS De Vijf Hoeven en BS 
Cleijn Hasselt, 2 cultuurcoaches CiST; Van Pet Naar Pret; Nederland Schoon; BAT; 
een acteur; kunstenaar Jessica den Hartog; een live werkende kunstenaar, Het 
Spoorpark. (Verwachte) bezoekers: 12 basisscholen kinderen, ouders/ 
broertjes/zusjes groepen 6-7-8; Toevallige bezoekers spoorpark  

Periode 16 september 2020 

Inhoud Programma rond thema afval, samen met studenten die vanuit ‘Challenged based 
learning’ een ‘community-company’ vormden. Later werd dit over genomen door 
een nieuwe groep studenten. Beide groepen hebben vanuit diverse methodieken 
gewerkt vanuit een slapend-ontwakend- levend concept en zo geprobeerd naar 
één van de ‘Sustainable Development Goals’ te werken. De artistieke input op het 
programma en de aangedragen partners daarin, komen van de aanjager van 
Schônste wijk, plus de volgende onderdelen (niet zichtbaar in de afbeelding):  

 Botenbattle: 2 grote boten van PET flesje worden door 2 teams getest op 
drijfkracht in de bijzondere Spoorparkvijver (inspiratie: het concept 
Overdrijven Wolf Brinkman/ Booijmans van Beuningen) 



 Veiling van de plastic kunstuitingen van Jessica den Hartog in het pand van 
de spoorparkmanager en de lokale omroep 

 Pancake project: een pannenkoek voor een verhaal  

 Een acteur als voorzitter van het feest die alle activiteiten aan elkaar 
praatte 

Doel  Kunst vanuit de wijk en Schônste wijk naar een wijkaangrenzend gebied in 
de stad brengen een bewustwordingsprogramma vol activiteiten, humor 
en herwaardering van plastic als materiaal 

 Zichtbare verbindingen tonen met stadsbrede partners  

 afvalbewustzijn  

Werkwijze   Dagorganisatie: studenten Fontys evenementenopleiding 

 De cultuuraanjager schreef een Covid-19 protocol  

 De cultuurcoach zette d naschoolse activiteiten op  

PR vanwege corona minimaal maar de studenten hebben een logo (de ratten), een 
huisstijl met eigen kleurenpalet ontwikkeld. Door corona echter, werd de insteek 
een buurtfeestje alleen de voor de 2 groepen van de scholen, i.p.v. een event 

  

 



 

 

EVALUATIE  

Positief aan de voorbereidingen van De Plastic Werkplaats wad dat  

 de inhoud samen met studenten werd bepaald 

 er echt sprake was van een samenwerking die goed verliep:  

er werd afgestemd, live of door corona via videoconferencing; er werd tussentijds 

gereflecteerd, studenten namen de input vanuit de doelen van Schônste wijk serieus en 

verwerkten deze in het uiteindelijke dagprogramma: we hadden gezamenlijke doelen  

 er in eerste instantie 2 groepen naschools meededen was heel wat  

 ondanks corona zeer positief was en dat we samen mee konden bewegen en de inhoud aan 

konden passen aan de maatregelen  

Dit kon beter  



 de scholen hadden meer tijd kunnen nemen om het concept met het afsluitende evenement 

te omarmen, het leek erop of ze alleen naschoolse activiteiten wilden; bij de wijkverbinding 

en een evenement waren ze niet betrokken; er werd ook geen actieve PR hiervoor gedaan  

 communicatie naar buiten toe, zowel door de studenten als door Schônste wijk, corona 

speelde hierbij een duidelijke rol: we mochten niet te veel mensen trekken  

Dit hebben we ervan geleerd  

 dat alles wat je organiseert afgelast kan worden doordat er ineens zoiets als opduikt en dat je 

dan nog steeds positief op zoek kunt gaan naar andere manieren om door te gaan  

 dat er altijd nog meer gecommuniceerd moet worden dan je al doet  

 dat cultuurcoaches van scholen de ruimte moeten krijgen draagvlak te creëren en dit ook 

moeten krijgen om een dergelijk concept goed uit te kunnen rollen  

 dat er verschillende mensen verschillende doelen hebben (een naschoolse activiteit kunnen 

aanbieden of er ook alles aan doen om dit te laten slagen met het afsluitende event)  

 dat het organisatiewijknetwerk totaal niet betrokken is bij activiteiten van Schônste wijk  

 de aanjager geen draagvlak lijkt te hebben of niet in beeld is  

 

Exposities  

WIJ ZIJN URBAN  

 

 

 

Wat Een expositie in de wijkwerkplaats met werken die kinderen tijdens naschoolse 
lessen met een wijkkunstenaar hebben gemaakt  

Locatie De Schônste wijk Werkplaats, Van Bylandtstraat 25  

Betrokkenen Een wijkkunstenaar; 4 leerlingen BS De Vijfhoeven  

Periode 4 maart t/m aanscherping coronamaatregelen 



Inhoud 4 werken van de kinderen met een openingsfeestje waarbij de kinderen over het 
thema Urban en de wijk vertellen  

Doel Van de lessen, kinderen:  

 anders naar de wijk laten kijken en ze dat leren te vertalen in een creatieve 
uiting  

 laten ontdekken wat kunstschilderen is 

 kennis laten maken met straatkunst en met kunstschilders 

 in een atelier van een kunstenaar (buiten school) laten werken  

 een expositie laat inrichten en - openen 
Van de expo 

 de werkplaats aanbieden als expositieruimte  

 de wijk betrekken bij de werkplaats en bij wat er in het naschoolse gebeurt  

 de wijkbewoners anders laten kijken naar de wijk  

 laten zien dat er talent in de wijk zit  

Werkwijze   de aanjager zocht een wijkkunstenaar 

 kunstenaar is ingehuurd door de cultuurcoach 

 de aanjager/ cultuurcoach pikken samen de expo op en doen samen de PR   

PR Persoonlijk: (cultuurcoach: kinderen geworven in de klas; leerkrachten erover 
verteld; aanjager: aangekondigd in wijk, bij organisaties en in werkplaats  fysiek: 
posters op school; artikel wijkkrant; digitaal: sociale media o.m.  Schônste wijk FB 
groep, mailing; gedeeld met wijknetwerk  

 

Positief aan de naschoolse lessen i.c.m. kinderexpo   

 de kinderen die meededen vonden het geweldig in een echt atelier te mogen werken en om 

een expositie te houden  

 de werkplaats is geschikt als exporuimte  

Dit kon beter  

 de schoolbetrokkenheid: geen enkele leerkracht was bij de opening of is de expo komen 

bekijken  

 betrokkenheid van de wijk(organsaties)  

Dit hebben we ervan geleerd  

 dat er altijd nog meer gecommuniceerd moet worden dan je al doet  

 dat cultuurcoaches van scholen de ruimte moeten krijgen draagvlak te creëren en  dit ook 

moeten krijgen om een dergelijke verbinding met de wijk te kunnen realiseren 

 er tussen scholen geen verbinding/interesse is om te komen kijken bij iets als een expo   

 dat mensen verschillende doelen hebben (een naschoolse activiteit kunnen aanbieden of er 

ook alles aan doen om dit te laten slagen met het afsluitende event)  

 dat het organisatiewijknetwerk totaal niet betrokken is  bij activiteiten van Schônste wijk;  

 de aanjager geen draagvlak lijkt te hebben of niet in beeld is  

  



Exposities artists in residence  

Wat Een expositie van de plastic experimenten      

Locatie De Schônste wijk Werkplaats, Van Bylandtstraat 25  

Betrokkenen Artist in residence   

Periode Doorlopend van juli 2020-mei 2020 

Inhoud Samples en experimentproducten van het afvalplastic van de wijk   

Doel  anders kijken naar ons afval: de esthetische waarde van afvalplastic 

 afvalbewustzijn   

 wijkbewoners naar de werkplaats lokken  

 de werkplaats als exporuimte gebruiken  

Werkwijze   de kunstenaars richtten de expo in  

 er was geen officiële opening omdat het een continu proces was    

PR Persoonlijk: aangekondigd in wijk, bij organisaties en bij werkplaatsbezoekers 
fysiek: flyer; artikel wijkkrant; digitaal: sociale media o.m.  Schônste wijk FB groep, 
mailing; gedeeld met wijknetwerk   

 

Positief aan de expo’s   

 de werkplaats is geschikt als exporuimte  

 bewoners konden door de samples heen kijken en de schoonheid van afval zien 

Dit kon beter  

 betrokkenheid van de wijk(organisaties)  

Dit hebben we ervan geleerd  

 dat er altijd nog meer gecommuniceerd moet worden dan je al doet  

 dat het organisatiewijknetwerk totaal niet betrokken is bij activiteiten van Schônste wijk   

 dat de aanjager geen draagvlak lijkt te hebben of niet in beeld is  

 

Activiteiten voortgevloeid uit Schônste wijk 

 Halloween met act van Club de la scène 

 Hasselt Fietstocht Erfgoed Tilburg - Schônste wijk 

 

REMADE TEXTILES, boek Jessica den Hartog (verwacht in december 2020 )   

Artist in residence Jessica den Hartog (designer en plastic expert) heeft haar experimenten waarbij ze 

consumentenplastics onderzocht op artistieke waarde uitgewerkt in een boek dat we kunnen delen 

met makers. Voor de wijk en voor makers zouden er rondom het boek i.s.m. het TextielMuseum 

workshops gepland worden. Dit kon helaas wegens corona geen doorgang hebben in het voorjaar, 

noch in het najaar.  

https://schonstewijk.weebly.com/gerealiseerd/halloween-met-act-van-club-de-la-scene
https://schonstewijk.weebly.com/gerealiseerd/erfgoed-en-schilderroute


 

 
Website & Sociale media  
Hier heeft Schônste wijk gepubliceerd:  

 schonstwijk.nl (met geïntegreerd Nieuws, Verwacht en Geresliseerd-blogposts)  

 oude blog  

 Facebookgroep Schônste wijk 

 Youtube   

 #schonstewijk hashtag  
 

https://schonstewijk.weebly.com/
https://schonstewijk.blogspot.com/
https://www.facebook.com/groups/schonstewijk/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkD-p8cPS0e-gTQJB9LxI69luVbsScV5C
https://www.google.nl/search?sxsrf=ALeKk01i_SIkETVHtUZmq7sQnZwUnYQ5_Q%3A1607939811249&source=hp&ei=4zbXX86RDOXjkgXO1q7ADg&q=%23schonstewijk&oq=%23schonstewijk&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzICCCY6AggAOggIABCxAxCDAToFCAAQsQM6AgguOgUILhCTAjoECAAQHlDYDlj2KWDcMmgBcAB4AYAByASIAfAhkgELMC4zLjQuMi4xLjOYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6sAEA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiOj5HKms3tAhXlsaQKHU6rC-gQ4dUDCAc&uact=5


Wie zijn betrokken geweest en hoe ging dat?  

1. Bewoners werkgroep  

Het idee was een werkgroep op te richten: Hasselt Schônste wijk, de cultuuraanjager Saskia 

Dellevoet en regisseur Buurtcultuur Judith Ensel (Art-fact) waren samen opdrachtgever 

Hoe ging dat? 

In feite is er nooit een werkgroep voortgekomen Hasselt Schônste wijk  

We hadden voor ogen: wijkbewoners vanuit de dialoogavond samen met kunstenaars èn 

organisaties. De dialoogavond was de aftrap het moment waarop we hoopten dat er 

wijkbewonerswerving- en -beweging op gang zou komen. Daar ligt een oorzakelijk verband met de 

opzet en uitvoer van de avond, de werving door wijkorganisaties, minimale opkomst wijkbewoners, 

enz. We besloten onze pijlen te richten op dat wat er al was:  

 

2. Bestaande groepen zoals bewonersinitiatief Textielplein Tilburg en De Nieuwe Jordaan, en 

andere bewoners, die zich betrokken voelen en die iets positiefs willen doen.  

Hoe ging dat?  

Zij zijn persoonlijk benaderd via gesprekken bij thuis, in het wijkcentrum, op het plein, in de 

werkplaats. Ook is er werving gedaan via de wijkkrant, flyers in de werkplaats, tijdens activiteiten, 

enz.  

  

De Nieuwe Jordaan  

Deze groep organiseert zelf allerlei activiteiten Textielstraat (west). Een van de kunstenaars heeft in 

het begin redelijk intensief contact met ze gehad. Ze hebben ideeën aangedragen voor een 

kunstwerk; leverden plastic in, hebben de werkruimte mee ingericht; stonden klaar om aan de slag te 

gaan. Een concreet voorstel met zinvolle activiteiten waar de kunstenaar hulp bij nodig had, is 

uitgebleven met het gevolg dat het contact verslapte. Later, na het vertrek van de kunstenaar, is dat 

contact weer aangehaald door de projectleider. Deze groep richt zich met name op de eigen 

activiteiten maar het leuke was, dat ze echt wel hun grenzen hebben verlegd en mee hebben gedaan 

aan Schônste wijk activiteiten. Dat komt o.m. doordat het zichtbaar werd dat wij andersom ook 

deelnamen en meehielpen aan activiteiten van De Nieuwe Jordaan, een win-win dus.  

 

Bewonersinitiatief Textielplein Tilburg  

Deze club is ooit opgericht om het plein een boost te geven zodat het meer gebruik kan worden door 

de wijk. De laatste jaren richten ze zich vooral op het schoonprikken van het Textielplein en er was 

een kleine intieme borrel rond nieuwjaar. Enkelen van hen zijn geïnterviewd door de stagiaire met de 

opdracht ‘entree Textielplein’ een concrete vraag van deze groep. Ze hebben ideeën en wensen 

aangedragen. Als er door Schônste wijk activiteiten werden georganiseerd, was een aantal aanwezig, 

maar bijvoorbeeld bij de dialoogavond, die voor de input van de wijk voor de invulling van het 

programma echt van belang was, weer niet. Sommige leden kwamen af en toe naar de werkplaats 

om plastic in te leveren en voor een praatje. Er was geen behoefte zelf actief in werkplaats komen 

werken als vrijwillige4r of als maker, noch om zelf activiteiten mee te organiseren; mee te ontwerpen 

of actief mensen te werven dat wel wilden.  



Van deze groepen en van wijkbewoners hebben we positieve reacties gekregen op het programma, 

de schilderingen en de intentie van de werkplaats.  

3. Twee artists in residence  

Hoe ging dat?  

Ze hadden beide een andere opdracht. Een leuke manier van werken, mis de neuzen echt dezelfde 

kant op staan. Dat was helaas bij de eerste niet het geval. Maar ook de tweede kunstenaar was 

vooral autonoom bezig. Dat kwam deels door corona maar ook door de opdracht.  

 

4. Vier beeldende kunstenaars, 1 atelier kunstenaar 

Gevelkunstenaarts Ze hadden allemaal de opdracht om een schildering op te leveren en he 

proces een proces van bewonersparticipatie te laten zijn.  

Hoe ging dat?  

Het is goed ons te realiseren dat een op participatie gerichte aanpak zoals we voor ogen hadden met 

Schônste wijk, noch kunstenaars noch de wijk zitten te wachten. De schilderingen waren in eerste 

instantie een idee de werkgroep TextielWest (wijkorganisaties). De vraag kwam dus niet van 

bewoners zelf. En alhoewel de meeste bewoners enthousiast lijken over wat we hebben bereikt met 

de schilderingen is er aan deelnemen om het voor elkaar te krijgen niet vanzelfsprekend. Participatie 

is niet af te dwingen en die was dan ook beperkter dan we hadden gehoopt. Mogelijk sloot de 

aanpak (die steeds anders was) weinig aan, was die niet direct activerend genoeg of wilden 

wijkbewoners zich gewoonweg niet laten activeren; speelde corona een rol (alhoewel wel al een jaar 

bezig waren voordat het virus de kop op stak).  

Hoe vind je ze?  

5. Contour de Twern   

Hoe ging dat? 

Bij Contour de Twern in het wijkcentrum komen vooral ouderen of andere groepen die hun vaste 

activiteiten hebben.  

 

Via RNewt jongeren mee te krijgen, lukte niet. Zelfs niet toen we aangaven dat zij het project konden 

dragen en dat jongeren hun eigen hangplekken mochten vormgeven (maar dat deden we bij de 

jongerenwerkers, die wilden zelf bij de jongeren werven).  

 

De cultureel werkers hebben geen enkele bewoner enthousiast kunnen maken. Het is niet duidelijk 

of dat is geprobeerd en op welke manier. Waarschijnlijk is er bij hen geen draagvlak voor Schônste 

wijk. Alternatieve aanpakken zijn niet uitgewisseld. In elk geval teleurstellend dat er van een 

organisatie die de spil van de wijken pretendeert te zijn, totaal geen samenwerking is uitgegaan.  

6. Twee Basisscholen  

Van betrokkenheid was niet echt sprake. Beide scholen leken niet warm te worden van 

Schônste wijk. Naschoolse programmering rond dit voor iedereen relevante thema heel mooi 

uit kunnen pakken. Scholen hadden het meer kunnen stimuleren bijvoorbeeld door de 

cultuurcoach en aanjager beter op te nemen in de schoolagenda.  



Het is van groot belang dat kinderen zich creatief leren uiten, dat ze leren dat er een andere 

manier is om naar de omgeving en om naar afval te kijken. Vooral in moeilijke tijden zoals 

tijdens de coronamaatregelen. Enerzijds begrijpelijk anderzijds jammer dat de deuren 

volledig dicht gingen en er zelfs sprake was van non-communicatie: online was daardoor ook 

niks mogelijk.  

In de loop van 2020 werd duidelijk dat er met name bij een van de scholen allerlei belangen 

en eigen (wat al te ambitieuze en inmiddels mislukte) projecten een rol speelden waardoor 

Art-fact, de aanjager en de collega cultuurcoach  eerder gezien werden als concurrent dan als 

partner in crime.  

 

7. Ontdekstation013  

In eerste instantie een veelbelovend nieuw contact op het vlak van techniek en activiteiten 

voor kinderen rond upcycling. Echter de kwaliteit van workshops was weinig niveau. Er zijn 

twee ronden naschools bouwen met PET geweest, de tweede ronde was de helft van de 

kinderen afgehaakt. In de zomer zou er een zomerprogramma zijn waarbij dit zou worden 

opgepikt. Dat is afgezegd, het is niet duidelijk hoe de werving is geweest noch waarom het 

uiteindelijk definitief is afgezegd. Mogelijk dat het de tijdspanne was van 2 coronagolven. In 

elk geval was het event Plastic Werkplaats nog niet geannuleerd, echter toen 

Ontdekstaion013 de botenbattle annuleerde, een belangrijk onderdeel waardoor er kinderen 

naar het event zouden komen, brokkelde het hele event langzaam af.  

Er is in zomer 2020 nogmaals toenadering gezocht en in een gesprek met Art-fact specifiek 

gevraagd om wat we voor elkaar zouden kunnen betekenen. Aan samenwerking lijkt vanuit 

hen lijkt geen behoefte.  

 

8.  Van Pet naar Pret 

Ook deze organisatie zet zich in voor aandacht afvalbewustzijn (via PET). Vanuit de 

werkplaats koos Schônste wijk voor een ander type plastic en zocht samenwerking. Van Pet 

naar Pret zou deelnemen als aanbieder voor het evenement Plastic Werkplaats, dat 

uiteindelijk niet doorging, vanwege corona. Er is specifiek gevraagd om wat we voor elkaar 

zouden kunnen betekenen. Aan samenwerking was vanuit hen geen behoefte. Mogelijk dat 

dit ook kwam doordat de Schônste wijk werkplaats een concept in ontwikkeling was.  

   

9. Tilburg circulair  

is een platform voor de circulaire economie in Tilburg, waar Schônste wijk op is geplaatst. 

Andere Tilburgers informeren en betrekken is het doel. De betrokken medewerker beloofde 

eens naar de werkplaats te komen. Vrij lastig nu de Schônste wijk werkplaats is gesloten.  

10. Gebiedsmanager en wijkregisseur van de gemeente Tilburg voor de wijk Hasselt/GoikeWest  

zaten ook in de Werkgroep Vervuiling TextielWest. We zijn zo’n 3x bij elkaar geweest 

Van betrokkenheid was niet echt sprake getuige het feite de werkplaats nooit is bezocht, en 

dat ze ook bij activiteiten hun gezicht niet een keer hebben laten zien. 

11. De wijkraad GoHaBo  

De wijkraad bestaat uit een aantal seniorenmannen. Op de voorzitter na, die enkele 

persoonlijke wensen heeft uitgesproken (zoals het opnieuw in leven roepen van het 

inspiratiecafé Oud-Noord) is er weinig respons gekomen op het totaalconcept van Schônste 

wijk. Het heeft niet geleid heeft tot een constructieve samenwerking zoals je dat eigenlijk wel 

https://tilburgcirculair.nl/


zou verwachten van een wijkraad. De voorzitter heeft de werkplaats een keer bezocht met 

andere deelnemers van het Hasselts half uurtje, op uitnodiging van de aanjager. Ook dat was 

weinig constructief: er werd niet gekeken naar kansen om voor meer participatie van 

wijkbewoners in de wijkwerkplaats. De kern van het gesprek was vooral het in de ogen van 

de wijkraad erfgoedpand dat verkocht was en verbouwd gaat worden in de toekomst en het 

ging niet over wat we probeerden met Schônste wijk.   

Ook dit: er zou sprake zijn van cofinanciering van een grondschildering, die is echter eenzijdig 

zonder medeweten van de cultuuraanjager opgezegd. Dat verliep via de wijkmanager,  er is 

hierover geen communicatie geweest naar de aanjager. Zeer teleurstellend en ook een 

onbeschofte behandeling van de cultuuraanjager.  

12. De drie Tilburgse woningbouwcorporaties Tiwos, Breburg en TBV wonen omdat zij direct 

betrokken zijn bij de leefbaarheid van de wijk m.b.t. de fysieke leefomgeving. Verder dan 

cofinanciering is het niet gekomen.  

13. De Milieudienst (BAT) omdat het haar kerntaak is de stad schoon te houden; via hen hebben 

we een container voor de afvalbiechtkliko; de 3 Schônste wijk plastic kliko’s gekregen en 

afvalspel.  

14. Ondernemers, zoals de dierenwinkel op het plein maar ook Stichting La Poubelle (alleen in 

beginfase)  

We hebben afval van ze gekregen.  

15. (Studenten van) Fontys HKU, is hiervoor al beschreven  

16. Stadsmakers013: met studenten Plastic Werkplaats event; ook is er een gesprek geweest 

over het concept Schônste wijk.  

Positief aan de betrokken organisaties en personen is  

 Elke betrokkene is er 1, dat is altijd mee dan wanneer een betrokkene niet betrokken zou zijn  

 Cofinanciering is een soort vorm van samenwerken: door met meerdere partijen geld in te 

brengen was er meer mogelijk  

 PR: er mochten overal  flyers of posters afgegeven worden  

 De voorzitter van de wijkraad de werkplaats een keer heeft gezien   

 Studenten: enorm leuk hoe zij met mooie en uitvoerbare ideeën en producten zijn gekomen 

die echt hebben bijgedragen aan het bereiken van de doelen  

 Basisscholen: mooi dat het programma in het naschoolse opgenomen werd en dat er posters 

afgegeven mochten worden  

 

Samenwerking  

… met wijkorganisaties  
Er is een werkgroep Textiel West opgericht door gemeente, corporatie, Contour. De aanjager vernam 

dit een half jaar na oprichting en nodigde zichzelf uit. Thema was immers verbetering van de fysieke 

ruimte, een kans dus om dit met artistieke interventies te doen met betrokkenheid van 

wijkbewoners. Het murentraject is hieruit voortgevloeid. Dat is de enige ‘samenwerking’ die er is 

geweest. Tussen haakjes want een keer overleggen en cofinanciering is iets anders dan samenwerken 

waarbij je gezamenlijk naar buiten treedt en elkaar actief helpt gezamenlijke plannen te realiseren.  



Eigenlijk was er tijdens de gehele buurtcultuurperiode geen samenwerking en geen betrokkenheid.  

Wat hebben we gedaan om samenwerking te bereiken?  

Er is bij elk onderdeel toenadering gezocht met:  

Contour de Twern, de sociaal cultureel werkers, de jongerenwerkers; de ouderenwerkers; het 

wijkcentrum; 2 basisscholen de collega-cultuurcoach; corporaties; gebiedsmanager en wijkregisseur 

van de gemeente; de wijkraad GoHaBo.   

Dat gebeurde via:  

 persoonlijke gesprekken met aanjager van professional tot professional, al dan niet met 

aanwezigheid van collega’s van Art-fact of een kunstenaar;  

 netwerkbijeenkomsten zoals het Hasselts half uurtje of de wijklunch;  

 digitaal via oproepen per mail en nieuwsbrieven.  

Geen samenwerking, wel facilitering door wijkcentrum  

 de openbare ruimte gebruikt mocht worden voor overleg door aanjager, kunstenaar en 

stagiaires wat ook vrij logisch is voor een openbaar gebouw.  

Echter  

de muziek stond daar altijd vrij hard en werd nooit iets zachter gezet op verzoek, zelfs niet 

als er geen andere mensen waren;  

het veld moest regelmatig geruimd worden als er een bingo, een lunch of een andere 

activiteit in die ruimte was, wat niet handig was aangezien er lange tijd geen werkplaats was 

en dus ook geen zichtbare werkplek voor de wijk. Dit werd dan meegedeeld: kunnen jullie 

hier weg gaan?; er werd niet meegedacht, wat Schônste wijk betrokkenen niet bepaalt een 

gevoel gaf welkom te zijn in het wijkcentrum. Dat was sowieso niet het geval: vaak werd er 

niet eens gegroet.  

 posters & flyers werden opgehangen/ neergelegd (al dan niet op zichtbare plekken in het 

gebouw)  

 de afdeling communicatie deelde soms op verzoek een oproep (maar in veel gevallen kwam 

er niet eens  reactie op een verzoek via Facebook of mail) 

Dit gebrek aan samenwerking en interesse door het wijknetwerk, vooral Contour de Twern en de 

wijkraad GoHaBo, is als zeer frustrerend en zelfs ondermijnend ervaren, door zowel stagiaires, 

kunstenaars als de aanjager.  

… met de buurt  

Met de buurt was er een goede samenwerking al had dat zeker wat meer gekund. Er is geholpen bij 

activiteiten en deelgenomen aan activiteiten. Vanuit de activiteitengroep de Nieuwe Jordaan en 

burgerinitiatief Textielplein Tilburg kwam de meeste input en hulp.   

Langetermijn effecten 
Buurtgroepen  

De verbinding met Activiteitengroep de Nieuwe Jordaan is versterkt het ligt in de lijn der 

verwachtingen dat we elkaar opzoeken als er ideeën of activiteiten zijn en dat we elkaar helpen. 

Bijvoorbeeld, via Schônste wijk is, de activiteit Halloween van De Nieuwe Jordaan aangevuld met een 



theatergroep en 2 acts van wijkbewoners die voorheen niet betrokken waren. Er is sprake van 

uitwisseling van nieuwe ideeën voor de wijk.  

De relatie met burgerinitiatief Textielplein Tilburg was al goed. Deze groep is niet heel actief maar 

neemt wel vaak deel aan activiteiten of organiseert er soms zelf een.  

 

Individuele wijkbewoners  

Er zijn een paar nieuwe verbindingen gelegd met en tussen individuele wijkbewoners. Zij weten 

elkaar vice versa te vinden. Een wijkbewoner is een actie gestart tegen de bebouwing van een 

natuurgebied (buiten de wijk) en maakte gebruik van het Schônste wijk netwerk. Het mooi om te zien 

dat dit gebeurt en ook goed om ons te realiseren dat dit gebeurt omdat er een wederkerigheid in zit.  

 

Het is wel goed te vermelden dat de verwachte effecten op de lange termijn vooral komt doordat de 

aanjager in de wijk woont en ook privé met de nieuwe mensen in contact staat.  

Wijkorganisaties 

Cofinanciering in de toekomst zal wellicht blijvend zijn maar dat is niet per se een nieuw effect, 

eerder gebeurde dat al bij andere projecten. Misschien is een effect voor de toekomst dat er 

gevraagd wordt of we een schildering kunnen realiseren. De wijkregisseur verwijst nu al individuele 

aanvragen door naar ons. Men zal dus mogelijk de aanjager/ Art-fact benaderen bij wensen rond 

artistieke interventies in de openbare ruimte zoals de schilderingen maar getuige het vooral met de 2 

laatste schilderingen, lijkt dit niet heel realistisch te meer omdat de aanjager uit de wijk verdwijnt en 

het nu aan de wijk(organisaties) zelf is.  

Er waren geen duidelijke korte termijn effecten en er zullen ook geen duidelijke langere termijn 

effecten zijn in de toekomst op het vlak van het wijkorganisatienetwerk zoals dat nu is. Dit kunnen 

we toch wel met recht concluderen na 2 jaar Schônste wijk; en de 2 voorlopers Kasteel013 en 

Camping Textielplein. De evaluatieformulier is aan het netwerk verstuurd via de wijkregisseur: Het 

formulier is door 2 personen ingevuld. Antwoorden zijn verwerkt in dit verslag. Interessant is dat 

wijkbewoners Schônste wijk als eindcijfer een 8-9 geven en wijkorganisaties een 7.  

 

Producten en events  

 De afvalbiechtkliko kan wellicht in de toekomt ingezet worden in wijk of stad. Het is een 

leuke manier om met wijkbewoners in gesprek te gaan.  

 De Schônste wijk schilderingenroute zal de komende jaren gelopen worden door mensen uit 

de wijk en daarbuiten. Zolang de schilderingen fris blijven, is het een mooie marketing voor 

wijk en stad  

 Events:  

de Nieuwe Jordaan zal haar events blijven organiseren;  

Textielplein Tilburg idem dito met name kleine activiteiten die nauwelijks organisatiekracht 

vergen. De vraag om workshops zoals tijdens Schônste wijk HACKT te organiseren, is al 

gesteld door deze groep. De bal is teruggespeeld naar wijkbewoners: voor/ in organiseren 

hebben we geen tijd/ zin.  

 



Uitkomsten & conclusie  

Schônste wijk heeft zichtbaar bijgedragen aan een leukere, mooiere schonere wijk met het realiseren 

van de schilderingenroute en het activiteitenprogramma.  

 

meer afvalbewustzijn   

Kinderen leerden over plastic als esthetisch materiaal, wijkbewoners brachten hun (schone) plastic 

naar de werkplaats en ongeacht wat daar mee is gebeurd, gaf dat al een afvalbewustzijn aan dat 

bewoners dat echt gingen doen in plaats van het weg te gooien.  

Het was wat al te overmoedig te verwachten dat er 80% minder vuil op straat zou zijn. Toch 

signaleren we veel minder vuil. Coronamaatregelen spelen daarbij waarschijnlijk een rol.  

 

Werkplaatsexperiment interessant en leerzaam proces  

… ook al is het niet wat we ervan hadden gehoopt .  De ervaringen nemen we mee, delen we waar 

gevraagd en mogelijk dat in een andere (Tilburgse) wijk een vruchtbaardere bodem is met meer 

draagvlak vanuit organisaties en wijkbewoners zodat een dergelijk concept positief uitgerold kan 

worden.  

behoefte aan deelname van culturele activiteiten en ontmoeting  

Er is door een kleine (bijna vaste) groep bewoners behoefte aan deelname van culturele activiteiten 

zoals een workshop buiten op straat of een pleinconcert. Er is geen behoefte aan het zelf 

organiseren. Het lijkt erop dat grotere vernieuwende of verbindende events niet door de wijk zelf 

georganiseerd zullen gaan worden. Dat concluderen we uit de betrokkenheid bij het organiseren zelf 

en vanuit de ervaring met events in deze wijk in het verleden.  

Echte communitykunstenaars zijn moeilijk te vinden  

Samenwerking wijknetwerk en draagvlak cultuuraanjager is nihil (op cofinanciering en een enkele 

uitzondering na)  

 

Muziek, eten en samenzijn maakt de wijkt mooier en leuker. Dat merkten we bij alle activiteiten en 

ook aan de afsluiting van het laatste event, Schônste wijk HACKT, een spontaan pleinconcert met een 

bekende Tilburger. Samen genieten is leuk, als er maar niet al te veel zelf georganiseerd hoeft te 

worden.  Wellicht dat in de toekomst een soort plein-ontmoetingsprogrammering opgezet kan 

worden (door wijkbewoners).  



 

 

schonstewijk.nl  

https://schonstewijk.weebly.com/

