
De groene tomaat in commissie leefbaar 26-5-2014 
 
Afgelopen maandag 26 mei zijn er door de Groene tomaat vragen gesteld in commissie leefbaar nav 
de jaarstukken 2013. 
Met deze jaarstukken verantwoordt het college zich mbt de uitgevoerde zaken in 2013. 
 
Vraag 1: 
Het meer jaren plan 13-14 is het gemeentelijk plan waarin oa de activiteiten uit het 
biodiversiteitsplan gepland worden zodat het uitgevoerd gaat worden. Er wordt aangegeven dat dit 
meer jaren plan ingewikkeld is en dat daardoor regelmatig zaken blijven liggen. Hier is de SP niet blij 
mee.  
Op de vraag hoe dit in de toekomst beter kan worden voorkomen is door de wethouder geantwoord 
dat hij in het najaar graag met de commissie hier nader op terug komt. Ook hij wil dit effectiever 
maken. 
De SP zal te zijner tijd wethouder Jacobs hierop bevragen. 
 
Vraag 2: 
Tilburg maakt zich sterk voor het scheiden van afval. Afval is namelijk geen afval maar een kostbare 
grondstof voor allerlei producten. Ook de SP vindt afval hergebruiken als grondstof een zeer 
belangrijk iets. Het streven is om in 2015 50% te scheiden. Nu scheiden we 47 %. 
Op de vraag hoe het college dit denkt te bewerkstelligen aangezien we de afgelopen 5 jaar maar 2.4 
% meer afval gescheiden hebben gaf  wethouder de Vries als antwoord  dat er  een nieuw 
initiatiefvol stuk in de maak is waarin beschreven staat hoe we dat doel gaan halen. Dit sluit aan op 
een oudere notitie “van afval naar grondstof”. Publieksacties waardoor de Tilburger nog meer 
geactiveerd wordt worden toegevoegd. 
U kunt in het najaar dit nieuw beleidsstuk op de site van de groene tomaat aantreffen. 
 
Vraag 3: 
SP Tilburg vindt vergroening van de stad een belangrijk iets aangezien allerlei onderzoeken uitwijzen 
dat dat niet alleen fijn is om te zien en te beleven  maar vooral het leven in de stad vele malen 
gezonder maakt. 
Vanuit de biodiversiteitsnota (zie de site van de groene tomaat) worden er allerlei goede initiatieven 
door onze gemeente genomen. Helaas constateerde de SP dat m.n. de verbeteringen in de oude stad 
achter blijven. Aangezien de gemeente het doel heeft om 75 m2 openbaar groen per voordeur in zijn 
gemeente te hebben en die hoeveelheid in de oude stad met 26 m2 nog lang niet gehaald wordt 
heeft de groene tomaat haar zorg hierover uitgesproken. Wethouder jacobs deelde die zorg en 
beloofde inspanningen om dit te verbeteren. Wij zullen hem hierin volgen. 
 
Vraag 4: 
Het klimaat verandert flink. Zichtbaar daarbij is voor tilburg dat de buien vaak veel heftiger zijn dan in 
het verleden. In de toekomst kunnen we dat nog meer verwachten. Onze riolering kan dat met de 
huidige kwaliteit niet goed verwerken. Tevens is er een achterstand in het aanpassen van die 
riolering. Wethouder jacobs zegde toe dat in 2014 de opgelopen achterstand geheel zal zijn 
ingelopen. De Groene tomaat zal zich in de komende tijd beter gaan verdiepen in de plannen tbv 
aanpassing van het rioolnet maar zeker ook in de omgevingsvriendelijkere alternatieven. 
 
 
 
 
 
 



Vraag 5: 
De luchtkwaliteit in tilburg is niet goed. Met allerlei gezondheidsklachten van haar bewoners als 
effect. Meerdere tilburgse longartsen waarschuwen hier al lang voor. Ook de SP wil ook dat de 
luchtkwaliteit verbeterd. Op vragen hierover heeft wethouder de vries in samenspraak met 
wethouder Jacobs toegezegd de komende maanden met een verbeteringsplan te komen. 
De groene tomaat gaat op 25 september een thema-avond over luchtkwaliteit organiseren en zal zich 
goed laten informeren over allerlei luchtverbeteringsinitiatieven in de rest van nederland. 
 
Als laatste opmerking heet de SP fractie blij geconstateerd dat het coalitieaccoord maar ook de 
verkiezingsprogramma’s van de meeste partijen allen willen toewerken naar een groener, duurzamer 
en gezonder tilburg. We kunnen de komende 4 jaar daar dus veel goede zaken van verwachten en 
zullen u op deze wijze proberen op de hoogte te houden. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Kees van Ham 
Commissielid leefbaar 
Woordvoerder natuur en milieu 
De groene tomaat SP afdeling tilburg.  
 
Bijlagen: 
Nota biodiversiteit voor iedereen 
Uitvoeringsprogramma Groen en biodiversiteit “groen op de hoek” 
Groenplan “oude stad” 13-14 


