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Beste heer of mevrouw, 
 
Op 6 juni 2016 hebben de gemeente Tilburg, Fontys, Onderwijsgroep Tilburg en Tilburg University een 
intentieverklaring ondertekend om de haalbaarheid voor realisatie van een nieuw initiatief op gebied 
van media en gedragswetenschappen nader te onderzoeken. Het initiatief draagt de werktitel 
"Mediacluster" 
 
Met het Mediacluster wordt een centrum voor onderwijs, onderzoek en ondernemerschap rond 
Interactive technologies and human behavior nagestreefd. In het centrum willen voornoemde partijen 
een nieuw ecosysteem op gebied van de ontwikkeling van interactieve technologieën, nieuwe 
toepassingen voor de mediawereld  en andere wijzen van kennis- en informatieoverdracht realiseren. 
Digitale netwerktechnologie, Social Media, robotica en kunstmatige intelligentie maken dat het voor alle 
betrokken partners als grote kans gezien wordt om op dit vlak samen te gaan werken.  
Ook het versterken van de in onze stad aanwezige kennis en het verbinden van het bedrijfsleven is doel 
van de partners. en daarmee het creëren van  kansen voor (nieuw) ondernemerschap. 
 
Persgroep Nederland  heeft als eerste marktpartij uitgesproken zich met een substantieel aantal 
medewerkers te willen vestigen in het Mediacluster 
 
Door alle betrokken partijen wordt de Spoorzone als de ideale vestigingsplaats gezien voor dit nieuwe 
concept.  
 
Een uitgevoerde haalbaarheidsstudie door de gezamenlijke partners maakt duidelijk dat dit initiatief niet 
gerealiseerd kan worden zonder steun van de overheid.  
Dit is reden voor ons om aan uw raad een voorstel voor te leggen om samen met voornoemde partners 
verder te werken aan de plannen voor het Mediacluster. Wij stellen u daarom voor om vanuit de 
Spoorzone en het reservefonds Grootschalige Investeringen middelen vrij te maken om dit initiatief 
haalbaar te maken. 
 
In een uitgewerkt raadsvoorstel voor uw vergadering van 10 april 2017 geven wij u een nadere 
onderbouwing voor ons voorstel . Daarbij stellen wij u concreet voor om een aantal budgetten te 
reserveren en een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor realisatie van dit initiatief.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het college, 
 
mr. B.R. de Vries 
wethouder 


