
 
 
 

Tilburg, 20 augustus 2021 
 
 
Betreft: buurtbijeenkomst Duveldorp 16 september 2021 
 
 
 
Geachte buurtbewoner(s), 
 
 
Eind juni ontving u van ons al een brief waarin wij u uitnodigden voor een buurtbijeenkomst 
op donderdag 16 september 2021 om u meer te vertellen en mee te laten denken over ons 
plan voor het Duvelhok en omliggend terrein: het Duveldorp. Een woon-werkgemeenschap 
die uitnodigt tot ontmoeten, wonen, werken, verblijven en uitwisselen.  
 
Samen een start maken met de invulling van het Duveldorp 
Wij willen u als buurtbewoner graag meenemen in de ontwikkeling van het Duveldorp. Wij 
hebben ons voorwerk gedaan en de mogelijke invulling op papier gezet, maar vanaf 
donderdag 16 september gaan we pas echt van start. Tijdens de buurtbijeenkomst van 
16:00 – 18:00 uur in het Duvelhok vertellen wij u meer over ons conceptplan en is er ruimte 
voor het delen van uw vragen, zorgen en ideeën.  
 
Wij zijn benieuwd hoe u als omwonende(n) tegen onze plannen aankijkt. We zijn dan ook blij 
dat een groot aantal van u zich al heeft aangemeld om aanwezig te zijn bij deze 
buurtbijeenkomst. Als u zich al heeft aangemeld, heeft u van ons per mail een bevestiging 
van uw aanmelding ontvangen.  
 
Wilt u ook met ons meedenken? 
Heeft u zich nog niet opgegeven voor de buurtbijeenkomst, maar wilt u hier graag bij 
aanwezig zijn? Of heeft u vragen? U kunt zich tot 3 september opgeven* en/of eventuele 
vragen, zorgen en ideeën met ons delen via www.duveldorp.nl of via het aanmeldformulier 
bij deze brief. Dit formulier kunt u inleveren in de entreehal van het Duvelhok (u vindt een 
brievenbus als u binnenkomt aan de rechterzijde).  
 
*Er zijn nog enkele plekken beschikbaar. Vanwege de Coronamaatregelen geldt er een maximale 
groepsgrootte van 75 personen voor de ruimte. Dit betekent dat iedereen zich vooraf moet 
aanmelden. Wij vragen u daarom ook zoveel mogelijk alleen te komen. Wilt u toch met z’n tweeën 
komen? Geef dan ook twee namen door.    
 
  



 
 
 

Meer informatie tijdens en na de buurtbijeenkomst 
Wij zullen uw vragen zo goed mogelijk proberen te beantwoorden tijdens de 
bewonersbijeenkomst op 16 september. Na de 16e plaatsen wij deze antwoorden en andere 
informatie over de plannen op www.duveldorp.nl en op het informatiebord in de entreehal 
van het Duvelhok.  

 

Met hartelijke groet, 
 
team DOKVAST 
 
  


