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Aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 
Postbus 1600 
3800 BP Amersfoort 
 
Tilburg, 12 januari 2014 

 
Betreft:  Beschermd rijksmonument No. 521155 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
De heemkundekring ‘Tilborch’ en de Noord-Brabantse afdeling van Heemschut maken zich bijzonder 
ongerust over de toekomst van beschermd rijksmonument Bredaseweg 546 te Tilburg (Villa 
Heidepark).  Dit monument is sinds 2001 eigendom van de gemeente Tilburg en de gemeente wil het 
pand verkopen.  
 
Het monument verkeert al geruime tijd in belabberde staat doordat de eigenaar heeft verzuimd 
noodzakelijk onderhoud te plegen. Bijgaande foto’s geven een indruk van de huidige staat van het 
gebouw.  Als erfgoedorganisaties hebben wij de gemeente Tilburg hierop aangesproken en de 
publiciteit gezocht. Onlangs hebben wij een presentatie gehouden voor de gemeente en 
gemeenteraad rond het monument. De gemeenteraad begreep in grote meerderheid onze 
ongerustheid en de wethouder heeft besloten  -in afwachting van een koper- provisorische 
maatregelen te treffen. Die houden in dat er plastic over het dak is getrokken om verdere inwerking 
van vocht te voorkomen. Die maatregelen zouden voldoende kunnen zijn als op korte termijn door 
een nieuwe eigenaar aan de restauratie van het pand zou kunnen worden begonnen. Dit is echter 
niet zo en daarom achten wij die maatregelen onvoldoende. 
 
Die nieuwe eigenaar zou er al kunnen zijn, maar de wethouder weigert op dit moment met 
gegadigden die het monument in zijn huidige omvang willen kopen, restaureren en bewonen serieus 
in onderhandeling te gaan. Een drietal gegadigden zijn op dit moment bij ons (en bij de gemeente) 
bekend.  De wethouder wil vasthouden aan de volgende aanpak: 

 De gemeente Tilburg heeft de voorkeur voor een horecabestemming. Pas als geen 
horecaondernemer interesse heeft, komen andere potentiële kopers aan bod.  

 Om het pand voor horeca mogelijk en voldoende interessant te maken moet het 
bestemmingsplan worden aangepast en is een uitbreidingmogelijkheid van het 
gebouwoppervlak met 200m² in het vooruitzicht gesteld (meer dan een verdubbeling in 
vergelijking met de huidige situatie). 
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 Die bestemmingsplanwijziging staat gepland voor het voorjaar 2014, daarna wordt het pand 
in de etalage gezet als mogelijk horecapand.  

 De wethouder gaat ervan uit dat de provisorische maatregelen die hij getroffen heeft, het 
wel uithouden tot die nieuwe koper er is. Hij heeft geen zin om nu veel in het pand te 
investeren, ook niet in het dak, om een nieuwe eigenaar niet voor voldongen feiten te 
plaatsen. 

 
Wij zijn van mening dat: 

 Het nu niet in zee willen gaan van de gemeente Tilburg  met potentiële kopers is, gezien de 
staat van het gebouw, in strijd met het belang van het gebouw als monument. Door de zware 
onderhoudsachterstand is het van belang dat een nieuwe eigenaar z.s.m. met de restauratie 
van het gebouw aan de slag gaat. 

 Een aanpassing van het bestemmingsplan heeft de goedkeuring van de gemeenteraad nodig. 
Een plan voor uitbreiding (mogelijk gemaakt door die wijziging van de bestemming) heeft 
bovendien uw goedkeuring nodig. Het gaat immers om ‘activiteiten die ingrijpende gevolgen 
(kunnen) hebben voor de monumentale waarden’, en ‘wijziging van het monument of een 
belangrijk deel daarvan als gevolg van een functiewijziging’. Het lijkt ons niet ondenkbaar dat 
u uw goedkeuring zult onthouden. Als dat laatste gebeurt, zijn we terug bij af en hebben veel 
tijd verloren, tijd die we gezien de staat van onderhoud van het gebouw niet hebben. 

 
Wij verzoeken u om advies aangaande deze kwestie; zo mogelijk op korte termijn. Graag zouden wij 
verder van u willen weten of de mogelijkheid bestaat dat u op korte termijn een (ongevraagd) advies 
geeft aan de gemeente Tilburg (het College van B&W) en zo duidelijkheid geeft over de kansen en 
voorwaarden onder welke u voor de bedoelde ingrijpende verbouwing toestemming zult geven.  Wat 
ons betreft met als resultaat dat zonder aanpassing van het bestemmingsplan op heel korte termijn 
met de reeds aanwezige potentiële kopers wordt gepraat. 
 
Bij voorbaat dank! 
 
Namens Werkgroep Monumenten van de heemkunde Kring ‘Tilborch’ 
Bond Heemschut Noord-Brabant 
Ad. van Eijck 
Bredaseweg 174 
5038 NK Tilburg   
Tel 013-5435960 
e-mail: advaneijck@hotmail.com 
 
 
 Een kopie van deze brief is ook verzonden aan: 
-De Gemeenteraad van Tilburg met het verzoek om niet aan een bestemmingsplanwijziging mee te 
 werken en te pleiten om onmiddellijk de verkoopprocedure in gang te zetten. 
-De redactie van het Brabants Dagblad. 
 

 
 

 

 

 

 

mailto:advaneijck@hotmail.com


 
 
 
                                                                                         

 
 
 
 
 

 



 
 


