
 

 

    
  

 

Motie        Motie 48 NIEUW 

De raad van de gemeente Tilburg  in vergadering bijeen op donderdag 9 november 2017 

Raadsbesluit: Begroting 2018 

Titel: Cultureel Erfgoed toeristisch aantrekkelijk 

Thema:  Vestigingsklimaat 

Constateert dat: 

Het Tilburgse wifi netwerk momenteel het gebied Spoorzone, Centraal Station, Binnenstad, Piushaven en 

de linten Korvelseweg en Besterdring bestrijkt. 

Het huidige netwerk voornamelijk bedoeld is om de detailhandel, de horeca en evenementen in het 

centrum van Tilburg aantrekkelijker te maken.  

Het huidige netwerk nog niet zozeer ingezet wordt om het Tilburgs cultureel erfgoed te promoten.  

Gemeenten zich kunnen aanmelden voor Europese subsidiegelden voor gratis openbare wifi hotspots. 

Overwegende dat: 

Eén van de pijlers van de strategisch economische agenda van Hart van Brabant, Leisure is waarmee het 

toerisme naar onze stad en dorpen willen stimuleren. 

Tilburg rijk is aan architectuur, musea, kunstuitingen, monumentale parken en religieus- en industrieel 

erfgoed.  

Dit cultureel erfgoed veelal buiten het huidige wifi-netwerkgebied te vinden is.  

Er gedacht wordt aan aantrekkelijke (wandel- en fiets-) routeringen tussen de verschillende gebieden in de 

stad.  

Deze routeringen aantrekkelijker gemaakt worden door gebruik te kunnen maken van digitale 

informatievoorzieningen. 

  

Draagt het college op 



 

 

Een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om ons cultureel erfgoed verder te promoten als één van de 

instrumenten om het toerisme te stimuleren door informatie over het verleden en heden van cultureel 

erfgoed aantrekkelijk beschikbaar te maken en daarbij optimaal gebruik te maken van digitale 

communicatiemiddelen. 

Op die manier cultureel erfgoed verder op te nemen in aantrekkelijke, toeristische wandel- en fietsroutes. 

En routes en cultureel erfgoed onderdeel te laten zijn van onze citymarketing.  

Zodat de stad Tilburg met haar rijke culturele erfgoed aantrekkelijker gemaakt wordt voor bewoners, 

bedrijven, bollebozen en bezoekers.  

Om voor de verkiezingen in maart 2018 met een voorstel terug te komen naar de raad.   
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