
Domein Ruimtelijke Ordening en Milieu 
 
Onno van de Ven, lid Dorpsraad Udenhout 
Joris van den Aker, lid Raad van Advies  
Adri Pijnenburg, lid Raad van Advies 
 
 
Domeinhouder: Onno van de Ven 
Mijn naam is Onno van de Ven en sinds maart 2019 ben ik lid van de Dorpsraad Udenhout voor het domein 
Ruimtelijke Ordening. Ik ben zelf in 2017 in Udenhout komen wonen en heb me sindsdien verdiept in 
vrijwillige dorpsleven. Zo ben ik lid van harmonie MVC geworden en trainer van de mini’s bij SV SSS. Naast 
deze vrijwillige taken werk ik bij Techniek Nederland als regiomanager en vanuit deze professie heb ik veel 
raakvlakken en connecties binnen de ruimtelijke ordening ofwel de gebouwde omgeving in de regio. 
 
 
Leden Adviesraad: 
Joris van den Aker 
Mijn naam is Joris van den Aker, 53 jaar, getrouwd, 3 kinderen, en ruim 25 jaar woonachtig in Udenhout. Ik 
ben als (bestuurs)lid actief geweest in diverse Udenhoutse verenigingen zoals Volleybal Club Udenhout, 
Festipet, Stuvo en Survival Team Udenhout. Ik werk als programma-manager bij TNO en richt me daar op 
innovatie in hightech industrie. Vooral samenwerking met een diversiteit aan mensen en culturen boeit me 
hier enorm. Hopelijk komt deze ervaring, op kleinere schaal, ook van pas binnen de Dorpsraad en 
ruimteljke ordening in het bijzonder. 
 
Adri Pijnenburg 
Mijn naam is Adri Pijnenburg (57), getrouwd, 3 kinderen, geboren en nu 25 jaar woonachtig in het mooie 
Udenhout. In het verleden ben ik actief geweest in de Dorpsraad en voel me nog steeds betrokken als 
inwoner van Udenhout. In mijn dagelijkse leven ben ik als zelfstandig ondernemer met Pijnenburg Techniek 
Scouting als trendontwikkelaar Techniek & Technologie actief in de wereld van Onderwijs en Arbeidsmarkt.  
In deze context is de Energietransitie een zeer actueel en wil ik m en heeft direct invloed op de gebouwde 
omgeving en zo raakt dat ook direct ons dorp Udenhout.  
 
 
Taken domein Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu 

• Aanspreekpunt voor Gemeente Tilburg en andere betrokkenen voor het domein RO  

• Onderhouden van contacten met de gemeente Tilburg op het domein  

• Adviserend richting Gemeente Tilburg voor de programmering van RO onderwerpen in het  
meerjarenplan 

• Aanspreekpunt en vraagbaak voor de inwoners op het gebied van RO  

• Mede initiëren van informatiebijeenkomsten en/of informatieverspreiding  
 
 
Speerpunten 2021 
Green Deal Udenhout 
In 2020 zijn we gestart met de voorbereidende gesprekken voor de opzet van een GreenDeal Udenhout. De 
energietransitie, zoals is vastgesteld in het Klimaatakkoord van Parijs, heeft een grote impact op onze 
omgeving en manier van leven. Daarvoor is het noodzakelijk dat er een heldere communicatie is over wat 
er nu en in de (nabije) toekomst mogelijk is. Het uitwisselen van kennis en ervaring met inwoners van 
Udenhout is van groot belang om betrokkenheid en draagvlak te creëren. Meerdere lokale partijen 
ondersteunen dit doel en werken samen om, vanuit een duidelijke lokale regie, ons dorp mee te nemen 
naar CO2 neutraal in 2050.  
De betrokken partijen in Udenhout werken samen om toekomstgericht naar een CO2-neutraal dorp te 
streven. De samenwerking is gericht op het concreet maken van de te behalen doelen en projecten te 



initiëren die aansluiten bij de vragen en behoeften van de Udenhouter. Het behalen van de door de 
landelijke overheid gestelde klimaatdoelen in 2050 vraagt nu om actie. In de gemeente Tilburg zijn we zelfs 
nog wat ambitieuzer en hebben ons voorgenomen deze doelen in 2045 al bereikt te hebben. Daarom zijn er 
voor diverse projecten, die daar op aansturen, subsidies ter beschikking gesteld. Investeren nu om de 
leefbaarheid in de toekomst ook voor de jongere generaties te borgen en te garanderen. 
 
Speerpunten m.b.t. Ruimtelijke Ontwikkeling zijn: 

• Herstructurering Berkelseweg, deze staat nu gepland voor 2023. 

• Bedrijventerrein Kreitenmolen; aanleg glasvezel, blauwe ader en vernieuwing groenvoorziening. 

• Reconstructie Zeshoeven II (Sportlaan e.o.). Hierin fungeert het domein als klankbord namens en voor 
de bewoners i.o. gemeente en projectontwikkelaar 

 


