Een burgemeester in de wijk
Tilburg heeft sinds 21 december 2011 een nieuwe nachtburgemeester: Godelieve
Engbersen (44). Zij is voorgedragen door de vorige nachtburgemeester Zeus
Hoenderop, die het stokje na twee jaar aan haar doorgaf. Zij is niet alleen de eerste
vrouwelijke nachtburgemeester van Tilburg, ze woont ook nog eens in onze wijk. “Als
je snel wil gaan, ga dan alleen. Als je ver wil komen, loop dan samen” is één van haar
motto’s.
Een nachtburgemeester voor dag en nacht
Volgens Wikipedia is nachtburgemeester een onofficiële titel voor iemand, die een
toonaangevende rol speelt in het nachtleven van een stad.
“Maar het hoeft helemaal geen betrekking te hebben op de nacht”, zegt Godelieve.
“Ik kan het nachtburgemeesterschap helemaal zelf invullen. Veel van mijn projecten hebben
betrekking op het terrein van duurzaamheid en bewustwording. Ik heb een groot netwerk en
organiseer diverse activiteiten, zowel overdag als „s nachts”. Een van deze activiteiten is bij
voorbeeld de Landelijke Genoegdag. Deze dag wordt dit jaar voor de vierde keer
georganiseerd en vindt plaats op zaterdag 17 maart in het Klassetheater, voorheen Zaal 16.
Verder is zij van plan om maandelijks mee te lopen met vrouwen die ‟s nachts werken. De
schriftelijke uitwerking van deze ervaringen is terug te vinden op de website. Godelieve is
overigens nog op zoek naar vrouwen die ‟s nachts werken. Dus vindt je het leuk dat de
nachtburgemeester een nachtje met je meeloopt, laat het haar even weten.
Vrijwilligerswerk
Het nachtburgemeesterschap is vrijwilligerswerk. Godelieve schat in toch wel zo‟n 10 tot 20
uur per week met allerlei werkzaamheden voortvloeiend uit deze functie bezig te zijn.
Daarnaast werkt zij 32 uur als Medisch Informatiespecialist in het St. Elisabeth Ziekenhuis.
Past dat allemaal in één week? “Mijn dagen zijn inderdaad goed gevuld. Overdag werk ik op
het ziekenhuis en ‟s avonds ben ik vaak op pad voor verschillende bijeenkomsten. Maar ik
doe het allemaal graag en heb er de tijd voor. De zaterdagavond houd ik vrij voor mijn
vriend, maar door de week hoef ik met niemand rekening te houden. Ik kan dus veel tijd en
energie in mijn nachtburgemeesterschap stoppen.
Voordelen voor de wijk
Godelieve woont in onze wijk. Heeft dat misschien voor de wijkbewoners nog extra
voordelen? “ De nachtburgemeester is er voor heel Tilburg. Dus ook voor deze wijk. Ik kan
wijkbewoners een podium bieden en mijn netwerk ter beschikking stellen. Stel iemand heeft
een idee, wil aandacht vragen voor een bepaald onderwerp of zou graag samen met
anderen, al dan niet uit de wijk, een bepaalde activiteit ondernemen, maar weet niet hoe dit
aan te pakken. Bijvoorbeeld groepswandelingen in Moerenburg, een eetclub in de wijk of een
podium voor een lezing. Laat het mij dan weten. Samen met de initiatiefnemer probeer ik die
wens of dat idee te realiseren”.
Wil je in contact komen met de nachtburgemeester, stuur dan een mailtje naar
Godelieve@nachtburgemeestertilburg.nl. Of neem eens een kijkje op de website voor een
overzicht van haar activiteiten: www.nachtburgemeestertilburg.nl

