
 
 
 
Tilburg, 20 augustus 2021 
 
 
Betreft: Plannen toekomstige horeca in het Duvelhok 
 
 
 
Geachte buurtbewoner(s), 
 
 
Op donderdag 16 september 2021 organiseren wij een buurtbijeenkomst* om u meer te 
vertellen en mee te laten denken over ons plan voor het Duvelhok en omliggend terrein: het 
Duveldorp. Tijdens deze middag presenteren wij ook onze plannen voor een openbaar 
toegankelijke kunstroute op het terrein en toekomstige horeca in het Duvelhok.  

*Zie de uitnodiging van 29 juni en de andere brief in deze envelop voor details over de 
buurtbijeenkomst en hoe u zich kunt opgeven om hierbij aanwezig te zijn. 

 

Onze plannen voor toekomstige horeca in het Duvelhok 
Over de openbare kunstroute in de expogang, bij de duvelhokken en in de tuinen rond het 
Duvelhok vertellen we u de 16e graag meer. Voorafgaand aan de buurtbijeenkomst willen we 
onze plannen voor een laagdrempelig grand café in het Duvelhok alvast met u delen. Onder 
de vorige eigenaar zat hier ook al een restaurant, maar op dit moment staat dat gedeelte van 
het pand leeg.  

Eerdere horeca in het Duvelhok  
De gemeente heeft met een collegebesluit in 2016 de vorige eigenaar al toestemming 
gegeven voor horeca in het Duvelhok. Omdat een horecagelegenheid hier, in combinatie met 
de maatschappelijke activiteiten in het Duvelhok (een Rijksmonument), onderscheidend was 
ten opzichte van het overige horeca aanbod in de binnenstad. De gemeente zag daarnaast 
de toegevoegde waarde voor bezoekers van andere activiteiten in het complex en voor 
werknemers van de bedrijven in het Veemarktkwartier en de omgeving. Bovendien zou 
horeca het culturele en economische functioneren van het Duvelhok als cultureel-
maatschappelijk centrum en daarmee de cultuur-economische betekenis van het 
Veemarktkwartier kunnen ondersteunen.  

Een laagdrempelig grand café in het Duvelhok 
Wij vragen nu een horecavergunning aan bij de gemeente Tilburg. Wij zijn momenteel in 
gesprek met de gemeente en zijn nog bezig met het ontwerp, maar wij denken nu aan een 
laagdrempelig grand café (325 m2) in het Duvelhok met een terras op eigen terrein (circa 
300 m2). Qua openingstijden wordt er gedacht aan een beperkte eindtijd, namelijk 00:00 uur, 
zowel binnen als op het terras. Ook kijken we goed naar voldoende parkeergelegenheid op 
eigen terrein en (openbare) garages in de directe omgeving.  

  



 
 
 
Om u een duidelijker beeld te geven hebben wij tekeningen aan deze brief toegevoegd met 
daarin:   

1) Het Duvelhok en omliggend terrein met de huidige indeling.  
2) Een tekening ingezoomd op het Duvelhok en de nieuwe situatie.  

In het roze gekleurde gedeelte van het gebouw willen wij horeca realiseren. De 
precieze indeling binnen het pand staat nog niet vast. Op dit moment staat dit 
gedeelte van het Duvelhok leeg. De rest van het pand is momenteel al in gebruik als 
bedrijfsverzamelgebouw. Hier zijn creatieve en sociale ondernemers gevestigd. Dit 
blijft zo.  

 

Wilt u reageren? 
We willen u als omwonende(n) in de gelegenheid stellen om uiterlijk 10 september 2021 
eventuele opmerkingen of vragen over ons plan in te sturen via www.duveldorp.nl/reactie of 
via het reactieformulier bij deze brief. Dit formulier kunt u inleveren in de entreehal van het 
Duvelhok (u vindt een brievenbus als u binnenkomt aan de rechterzijde).  
 

Meer informatie tijdens en na de buurtbijeenkomst 
Wij zullen de verzamelde reacties aan u terugkoppelen tijdens de bewonersbijeenkomst op 
16 september. De toekomstige uitbater van de horeca zal aanwezig zijn om de plannen toe 
te lichten en vragen te beantwoorden. Ook zullen wij alle reacties opnemen in een verslag 
voor de gemeente. 

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 
 


