
 

 

Gemeente Tilburg 
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Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoek verhuizing atletiekaccommodatie 
 
Tilburg, 6 mei 2021 
 
Geacht College, 
 
De Tilburgse Sportraad (hierna: TSR) heeft via betrokken verenigingen kennis genomen van de 
“consultatieversie Integraal haalbaarheidsonderzoek Verhuizing atletiekaccommodatie Tilburg”1.  Omdat het 
hier om een stedelijke voorziening gaat die het belang van één vereniging overstijgt en omdat de atletiek, als 
moeder der sporten, nauw verbonden is met de snel groeiende deelname aan loop-, wandel- en nordic 
walking-initiatieven en -evenementen in onze stad, is het rapport in onze vergadering van 5 mei j.l. besproken. 
  
De TSR vindt dat de zoektocht naar een nieuwe locatie voor de Tilburgse atletiekaccommodatie zichtbaar moet 
bijdragen aan het streven zoveel mogelijk mensen in onze snel groeiende stad in beweging te krijgen en te 
houden. En dat niet alleen nu, maar gezien de aard van de voorziening ook in de komende dertig tot veertig 
jaar. In onze ogen is het daarbij van groot belang: 

 dat zo’n nieuwe stedelijke voorziening goed bereikbaar is voor alle Tilburgers; 

 dat de accommodatie zoveel mogelijk Tilburgers stimuleert en inspireert om ter plaatse sportieve 
activiteiten te ontwikkelen, te ondernemen en te tonen; 

 dat de ligging, ontsluiting en inrichting van de accommodatie uitnodigt tot maximaal gebruik: 365 dagen 
per jaar, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat; 

 en dat er een groot draagvlak voor de voorziening is bij sportaanbieders, lopers, wandelaars en atleten. 
Want zij bepalen uiteindelijk het huidige en toekomstige  ‘sportieve rendement’ van de nieuwe 
voorziening. 

 

In dat licht vraagt de TSR uw aandacht voor drie aspecten: 

 de preselectie: misschien zijn er naast deze ‘shortlist’ van drie onderzochte locaties ook andere kandidaat-
locaties het onderzoeken waard? 

 de criteria: wij constateren dat het zwaartepunt in het onderzoek te eenzijdig ligt op ruimtelijke en 
procesmatige criteria, en dat puur sportinhoudelijke criteria onderbelicht blijven. Wij missen bijvoorbeeld 
volledig de aandacht voor het organiseren van (inter)nationale loop- en atletiek-evenementen waarmee 
de Tilburgse atletiekwereld een belangrijke bijdrage aan het sportprofiel van onze stad levert; 

 het proces: het is ons onduidelijk welk tijdpad gevolgd gaat worden. Is de uitkomst van deze studie 
bepalend? Moet er voor een bepaalde datum een besluit genomen zijn over het al dan niet verplaatsen 
van de huidige baan, en waarvan is dit afhankelijk? Zijn er financiële kaders waarmee rekening gehouden 
dient te worden?  

 

Kortom, er is veel waardering en begrip voor de zorgvuldige wijze waarop het college werkt aan een 
toekomstvisie voor atletiek en loopsport in Tilburg. Het is ons echter niet helemaal duidelijk welke ruimte het 
college zichzelf gunt om tot de best passende oplossing te komen en wat bijvoorbeeld de status van 
onderhavige onderzoek is. Graag zouden wij van het college vernemen in welke stappen toegewerkt wordt 
naar een definitief besluit.   
 
Met sportieve groet, 
namens de Tilburgse Sportraad 
 
Frans van de Ven, voorzitter     Theo van den Hoek, secretaris 

                                                        
1 In deze versie van het document ontbreken nog de uitkomsten van de consultatieronde en de uiteindelijke conclusies 


