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VOORWOORD

Beste inwoners van Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel,

Met trots presenteer ik u het verkiezingsprogramma van de SP Tilburg,  
het programma waar we Tilburg eerlijker, socialer en groener mee willen maken. 

Iedereen telt mee in Tilburg, dat is waar de SP Tilburg zich voor inzet. Een brui-
sende stad is pas bruisend als iedereen mee kan doen. Dat betekent voor ons 
een goede, betaalbare woning voor iedereen, niemand die in armoede leeft en 
recht op de zorg die je nodig hebt, niet op wat betaalbaar is. Kunnen deelnemen 
aan een sportclub of een voorstelling bezoeken, een fijne buurt met groen voor 
een betere luchtkwaliteit. Daarnaast ook de auto zoveel mogelijk buiten het 
stadcentrum houden. Met een goed transferium en veel aandacht voor goede 
fiets- en wandelpaden kan dat. We willen ook huizen van het gas af halen waar 
het kan en waar het niet kan goed isoleren. Al deze zaken moeten voor iedereen 
bereikbaar zijn, of je nu een dikke portemonnee hebt of een dunne. 
Tot slot willen we dat u niet alleen een keer in de vier jaar uw mening mag laten 
horen bij de verkiezingen, maar ook mag meepraten in de tussenliggende jaren. 
Want Tilburg maak je en ben je samen.

Met het oog op de gemeenteraadverkiezingen op 14, 15 en 16 maart 2022 hebben 
we als SP Tilburg in dit programma aangegeven wat we belangrijk vinden voor 
Tilburg en de dorpen. We hebben ook geprobeerd het zo compact mogelijk te 
houden om het overzichtelijk en leesbaar te houden. Dat betekent dat we niet alles 
waar we een mening over hebben erin opgenomen hebben. Mocht u onderwerpen 
missen en willen weten hoe wij over die onderwerpen denken, mail of bel ons dan. 
We gaan graag met u in gesprek en vinden het ook fijn om uw mening te horen.

Ik wens u veel leesplezier en hoop dat ons programma u 
motiveert om te gaan stemmen voor een sociaal, eerlijk 
en groen Tilburg!

Met hartelijke groet,
Helma Oostelbos
Fractievoorzitter SP Tilburg
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SPEERPUNTEN SP TILBURG

• Iedereen heeft recht op een goede en betaalbare woning

• Kinderen groeien niet op in armoede

• Meer groen en minder luchtvervuiling

• Iedereen heeft recht op goede zorg

• Sporten tot en met 18 jaar gratis

• Geen 80 hectare logistieke dozen op Wijkevoort

• Extra geld voor kunst en cultuur

• Iedereen is gelijk en wordt ook gelijk behandeld

• Extra investeren in dorpen, wijken en buurten

• Mensen met schulden krijgen extra hulp
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ARMOEDE

We zien een tweedeling in de stad tussen arm en rijk die gaat over meer dan een 
inkomens verschil. Het is een onderscheid dat bepaalt of mensen wel of niet mee  
kunnen doen. Dat het verschil maakt tussen een goede en een slechte gezondheid. 
Tussen leven en overleven. Die ongelijkheid willen we aanpakken. Dat vraagt om 
samenwerking tussen alle partijen in de stad en om een sociaal offensief. 

Een armoedevrij Tilburg waar kinderen niet in armoede op hoeven te groeien is 
ons doel. Daarom beginnen we bij hun ouders. Als zij het beter hebben, hebben 
hun kinderen dat ook. We zetten ons in voor een betere kwaliteit van leven voor 
hen. Een ruime meerderheid van de mensen die in armoede leven is vrouw, denk 
aan eenoudergezinnen. We willen het armoedebeleid richten op hun toekomst. 
Want als zij een toekomst hebben, hebben hun kinderen er ook een. 

Zonder schulden zijn mensen gelukkiger en kunnen hun kinderen op gelijke 
hoogte komen met hun klasgenoten. Daarom willen we zoveel mogelijk schulden 
saneren en voorkomen dat mensen in de problemen komen door administratieve  
fouten. Voor het nieuwe fenomeen energiearmoede zoeken we samen met 
maatschappelijke partners naar ondersteunende maatregelen zoals isolatie en 
zonnepanelen.  

• Ondersteuning voor gezinnen met jonge kinderen. Daar starten we zo vroeg 
mogelijk mee, als dat nodig is al vanaf de consultatiebureauleeftijd. Want nu 
meedoen, is later meetellen. 

• Een armoedebeleid speciaal gericht op vrouwen. 

• Maatregelen voor mensen met een laag inkomen weer beschikbaar maken 
voor inkomens tot 130 procent van het sociaal minimum. Denk aan de  
Meedoen-regeling en de collectieve zorgverzekering. De bezuiniging op de 
minimaregelingen die op 1 januari 2022 ingaat draaien we dus terug. 

• Doorgaan met de aanpak van het schuldenoffensief. We kopen schulden op, 
zodat iedereen met een schone lei kan beginnen. 

• De menselijke maat terug voor mensen met een bijstandsuitkering, gebaseerd 
op vertrouwen en maatwerk. De gemeente helpt bijstandsgerechtigden de 
aanvraag in te vullen. Zo voorkomen we dat mensen in een dieper gat vallen 
omdat ze formulieren vergeten of verkeerd invullen.

• Ondersteuning voor inwoners bij wie sprake is van energiearmoede. Om de 
kosten omlaag te brengen, werken we nauw samen met de woningbouw-
corporaties en kijken we waar en hoe we kunnen versnellen.
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WONEN

Er is woningnood in Tilburg. Niet iedereen vindt een passende woning die ook 
nog eens betaalbaar is. Terwijl dat wel een voorwaarde is voor leven en meedoen. 
Dat lukt pas als je genoeg eten voor je gezin hebt, met je inkomen het einde  
van de maand kunt halen en een huissleutel in je zak hebt. Ons belangrijkste 
streven is daarom: voor iedereen een betaalbaar onderkomen. Dat kan als we  
de beschikbare ruimte in de stad op een andere manier gaan invullen.  
Betaalbaarheid speelt daarbij een grote rol. De verschillen in woonlasten tussen 
huurders en eigenaren zijn nu nog te groot. 

De gemeente moet ook goed kijken naar de opbouw en samenstelling van de 
wijken. De mening van omwonenden moeten we serieus nemen. Daarom neemt 
de gemeente de regie bij de omgevingsdialoog over van de projectontwikkelaar. 
Kinderen moeten buiten kunnen spelen en sporten. Dat is van belang voor hun 
fysieke en sociale ontwikkeling en kan ook overgewicht beperken. Voor jongeren  
moet er in de wijk voldoende uitdaging zijn in de vorm van wandelpaden, fiets-
paden en sporttoestellen. Extra aandacht moet er zijn voor daklozen. Hun aantal is 
de afgelopen jaren fors toegenomen, net als het aantal mensen dat beschermd 
of begeleid gaat wonen. Voor hen zoeken we naar woonruimte in alle wijken, 
zodat we een zo breed mogelijk draagvlak creëren.

Met actieve grondpolitiek kunnen we meer sturen en grote ontwikkelingen zoals 
grote blokken voor studentenhuisvesting voorkomen. Die zorgen juist voor scheve 
verhoudingen binnen een buurt. Studentenhuisvesting heeft in een onderwijsstad 
als Tilburg extra aandacht nodig. We willen niet alleen kleine studio’s bouwen 
en voor hoge prijzen verhuren, maar juist ruimtes met gezamenlijk gebruik van 
keuken en woonkamer creëren.
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• De verschillen in woonlasten tussen woningeigenaren en huurders verkleinen. 
Met de opbrengsten van energiemaatregelen kan de huur omlaag. Als het 
nodig is, gaat de bijdrage Onroerendezaakbelasting omhoog. 

• Voldoende betaalbare huizen. We willen van kantoren woonruimte maken en 
leegstand van woningen zoveel mogelijk aanpakken.

• De gemeente neemt de regie, bijvoorbeeld met actieve grondpolitiek en de 
ontwik keling van bouwplannen in eigen beheer en samen met woningbouw-
corporaties. Met ruimte voor een gevarieerd woningaanbod en voor initiatieven 
als Zorgbuurthuis en CPO (collectief particulier bouwen).  

• Studentenhuisvesting in heel Tilburg. Een betere verspreiding van studenten 
zorgt ervoor dat ze meer worden opgenomen in een buurten en wijken. Als ze 
onderdeel gaan uitmaken van die wijken wordt de overlast van veel studenten-
huizen bij elkaar minder. 

• Kamerverhuurvergunningen komen op naam van de eigenaar van het pand en 
niet alleen op het adres van de woning. Wordt zo’n pand verkocht dan moet er 
opnieuw een kamerverhuurvergunning worden aangevraagd. Op deze manier 
houdt de gemeente de regie op panden die verhuurd worden aan studenten 
en arbeidsmigranten. 

• De kwaliteit van het onderhoud van de huurhuizen in Tilburg moet minimaal 
voldoende zijn. Om achterstallig onderhouden tegen te gaan en zo snel moge-
lijk in te lopen, moeten we afspraken maken met woningbouwcorporaties. 

• Aandacht voor de leefbaarheid in de wijk bij planontwikkeling. We leggen vast 
hoeveel m² groen er per voordeur minimaal aanwezig moet zijn in een wijk. 

• Meer rekening houden met mogelijkheden voor kinderen bij de inrichting van 
buurten.

• Een eigen plek voor jongeren. Om rond te hangen en te bewegen. Samen met 
R Newt kijken we wat daarvoor nodig is. 

• Een sluitend vangnet voor de opvang van dak- en thuislozen. Een stadsbrede  
commissie van professionals en inwoners gaat kijken naar mogelijke locaties 
voor begeleid en beschermd wonen in de hele gemeente, geen enkele wijk 
uitgesloten.
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KLIMAATADAPTATIE

Tijdens een warme zomer kan het temperatuurverschil tussen de binnenstad en 
het buitengebied wel 7 graden zijn. Daarom willen we de klimaatadaptatie  
versneld uitvoeren. Dat kan onder andere door meer groen te plaatsen.  
Niet zomaar lukraak, maar door naar de buitenruimte als geheel te kijken.  
We willen namelijk dat die niet alleen hittestress vermindert, maar voldoende 
koelteplekken biedt en uitnodigt tot een gezonde leefstijl.
  
De energietransitie speelt een belangrijke rol in de aanpak van de klimaat-
verandering. Er komen steeds meer goede opties voor duurzame energie-
opwekking. Woningcorporaties bereiden hun woningbezit al voor op de  
toekomst. Maar het kan niet zo zijn dat de meest kwetsbare inwoners van 
Tilburg de rekening daarvoor betalen. Daarom moeten voor huurwoningen die 
energieneutraal gemaakt zijn de vaste lasten dalen of op z’n minst gelijk blijven. 
Energie is een basisvoorziening. De opwekking van schone en betaalbare  
energie hoort dan ook zoveel mogelijk in publieke handen te komen.

Wat we ook doen om het klimaat te helpen, het moet wel betaalbaar blijven. 
Voor iedereen. Dat kan als de gemeente zelf energie gaat opwekken en iedere 
Tilburger toegang geeft tot subsidies voor het verduurzamen van de woning. 
 

• Meer vergroenen om de hittestress in de binnenstad te verlagen. Voor een 
aantrekkelijke binnenstad met een aangenaam en groen verblijfsklimaat. 

• De gemeente Tilburg moet een publiek energie- ontwikkelbedrijf starten, zodat 
ze zelf aan zet blijven en dit niet overlaten aan marktpartijen. 

• Duurzame energie moet voor ieder huishouden betaalbaar zijn. Voor alle  
Tilburgers die hun woning willen verduurzamen moeten subsidiemogelijkheden 
toegankelijk zijn. Ook zonder eigen geld moeten ze mee kunnen doen.  

• Energiecoöperaties van bewoners faciliteren zodat ze zelf hun energie kunnen 
opwekken, zonder afhankelijk te zijn van grote corporaties. 
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ZORG EN GEZONDHEID

Het gaat niet om waar je recht op hebt, maar dat je de zorg krijgt die je nodig 
hebt. De toenemende verschillen tussen arm en rijk hebben grote invloed op 
de gezondheid van mensen. Mensen uit een huishouden met een inkomen op 
of onder de armoedegrens leven gemiddeld 6 jaar korter dan mensen met een 
hoger inkomen. Ze leven ook minder lang in goede gezondheid. De inkomens-
verschillen zijn ook zichtbaar aan het gebit. De mond geeft het eerste signaal  
dat er iets in het lijf niet goed gaat. Daar willen we in een vroeg stadium bij zijn. 
We willen niet dat aan het gebit te zien is hoe dik iemands portemonnee is. 

Ouderen moeten ook op hoge leeftijd in hun eigen buurt kunnen blijven wonen, 
ook als ze zorgbehoevend zijn. Als alternatief voor zorg aan huis willen we fijne 
plekken in kleinschalige Zorgbuurthuizen. Die hebben daarnaast ook een inloop-
functie voor de hele buurt. 

Betaalbaarheid is ook in de zorg een probleem. Aan de ene kant omdat kosten 
de pan uit rijzen, aan de andere kant omdat geld dat voor de zorgsector bedoeld 
is verkeerd besteed wordt. De kosten voor jeugdzorg en de WMO zijn uit de 
hand gelopen door de marktwerking. Zorg-bv’s maken veel winst met publiek 
geld. En zwaardere zorgtaken worden niet evenredig gehonoreerd. Dat soort 
excessen willen we aanpakken. Zorggeld = zorggeld.

•  Meer preventieve maatregelen, zoals het bestrijden van overgewicht en  
betere voorlichting op scholen over gezonde voeding.

•  Breed inzetten op buurttandzorg, met name in onze aandachtswijken. 

•  Met een beperkt aantal zorgaanbieders goede en duidelijke afspraken maken, 
zodat er goede en betaalbare zorg is en blijft.
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• Zorggeld = zorggeld. Geld dat bestemd is voor de zorg moet ook daaraan 
besteed wordt en niet aan topsalarissen, vastgoed en overhead. 

• Prijsdifferentiatie voor lichte en zwaardere zorg. Nu worden alle uren tegen een 
gelijk tarief vergoed. Dat zorgt ervoor dat zwaardere zorg onvoldoende  
behandeld en beloond wordt.

• Vooraf een betere controle op zorgaanbieders, zodat zorg-bv’s niet  
gecontracteerd worden. Ook ondoorzichtige bv-structuren willen we weren. 

•  Ondersteuning voor mantelzorgers. Zij krijgen de mogelijkheid om even ontlast 
te worden. 

•  Extra investeren in huishoudelijke hulp. Omdat ouderen langer thuis blijven 
wonen, is die hulp voor hen heel belangrijk. De bezuinigingen die de  
afgelopen tijd zijn ingevoerd draaien we terug. 

•  Arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden voor de werknemers voorop bij de 
inkoop en aanbesteding van de huishoudelijk hulp.

• Extra investeringen in Toegang Tilburg, de organisatie waarin onder andere 
maatschappelijk werk, de afdeling werk en inkomen en de GGD samenwerken 
in de wijk om wijkbewoners te helpen bij vragen die zij hebben op het gebied 
van zorg, werk of schuldhulpverlening. We willen met name investeren in extra 
mensen, zodat de drukte afneemt en de wachtlijsten verdwijnen. 

• Zorg dichter bij huis. In elke wijk of dorp hoort een wijkteam of dorpsteam te 
zijn dat makkelijk bereikbaar is. 

• De collectieve zorgverzekering vanuit de gemeente Tilburg uitbreiden met 
goede tandzorg zonder eigen bijdrage om zorg mijden tegen te gaan. 

• Ouderen kunnen kiezen tussen goede zorg thuis of een fijne plek in een klein-
schalig Zorgbuurthuis. Ouderen met een beginnende zorgbehoefte kunnen 
kiezen voor ondersteuning van het Zorgbuurthuis bij hen in de buurt.

• Wij willen een schone lucht voor alle Tilburgers en dat betekent dat de  
gemeente Tilburg als uitgangspunt de strengste normen van de Wereld  
Gezondheidsorganisatie (WHO) met betrekking tot schone lucht, moet hanteren 
om bij te dragen aan een betere gezondheid van onze inwoners. 
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CULTUUR

Kunst en cultuur is voor alle Tilburgers. Daarom willen we het toegankelijk houden 
voor iedereen. Door theaters en muziekzalen in stand te houden. Daarnaast willen 
we de initiatieven die bijdragen aan laagdrempelige en toegankelijke kunst en 
cultuur faciliteren en subsidiëren. 
Cultuur kan een belangrijke schakel zijn om mensen te bereiken die anders niet 
gezien worden. Door hen te betrekken bij culturele activiteiten doen ze mee in 
onze maatschappij. Daarom is het belangrijk dat alle Tilburgers kunnen deelnemen. 
Van jongs af aan. We zijn grote voorstander van kunst en cultuur in wijken en 
buurten en op scholen.

• De ‘broedplaatsen’ voor kunstenaars behouden en uitbreiden, zodat er  
genoeg ruimte is voor kunstenaars om te werken. 

•  Meer verbinding tussen kunst en cultuur en de mensen in wijk of stad.  
En tussen kunst en cultuur en het onderwijs, bijvoorbeeld door cultuurlessen 
in het onderwijs.

• Cultuur toegankelijk en betaalbaar houden/maken, zodat we iedereen kunnen 
betrekken bij culturele activiteiten. Alle Tilburgers moeten kunnen deelnemen. 
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ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID

Tilburg profileert zich als logistieke hotspot. Dat is duidelijk te zien op de  
industrieterreinen aan de rand van de stad. Maar een logistieke hotspot zijn is 
geen doel op zich. De logistieke sector levert niet veel arbeid op voor Tilburgers. 
Daarom willen we ook geen nieuw logistiek terrein. Wij vinden dat bedrijven die 
zich willen vestigen in Tilburg ook daadwerkelijk arbeidsplaatsen voor Tilburgers 
moeten bieden, zodat er meer binding komt tussen het bedrijfsleven, de stad en 
haar inwoners. Het midden- en kleinbedrijf is wel ontzettend belangrijk voor de 
Tilburgse economie, maar wordt in beleid vaak over het hoofd gezien.  
Bij de ontwikkeling daarvan willen we wel zoveel mogelijk inzetten op circulair. 
Niet alleen verminderen of hergebruiken van afvalstromen, maar vooral ook het 
minderen van consumeren, het zogenaamde consuminderen. We willen het MKB 
daarin betrekken en er met hen over in gesprek gaan. 

De transitie die binnen de logistieke sector plaatsvindt moet matchen met  
Tilburg. Dat bereiken we door Tilburgers te scholen, zodat ook in de toekomst 
hun banen gegarandeerd kunnen worden. Door de ontwikkeling van de  
logistieke sector te koppelen aan scholing kunnen we studenten binnen Tilburg 
behouden omdat ze hier passend werk kunnen vinden.  Scholieren kunnen via 
stageplekken kennismaken met de werkvloer en de aansluiting vinden met de 
arbeidsmarkt. Met leren en werken kunnen ze hun studie afronden. De gemeente 
kan hier een verbindende rol in spelen. 

Arbeidsmigranten moeten beter geïntegreerd en beschermd worden. Bij nieuwe 
aanvragen voor de huisvesting van arbeidsmigranten nemen we als uitgangs-
punt het onderzoeksrapport opgesteld door het aanjaagteam bescherming 
arbeidsmigranten o.l.v. Emile Roemer. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
moeten in een sociale omgeving kunnen starten. Bijvoorbeeld bij de  
Diamant-Groep. Die willen we daarom de ruimte geven om verder te  
ontwikkelen. Denk aan het project Goudwerk(t) dat banen die, ondanks hun  
grote maatschappelijke bijdrage, nu vaak niet meer ingevuld of gefinancierd  
worden, omzet in basisbanen.

• Geen logistiek terrein Wijkevoort.

•  Ruimte voor innovatieve maakindustie, in overleg met het MKB.

•  Woonlocaties voor arbeidsmigranten moeten voldoen aan alle eisen.  
Zo voorkomen we misstanden en zorgen en overlast in buurten en wijken.

• Huisvesting van arbeidsmigranten scheiden van de contracten die ze hebben 
bij uitzendbureaus. De werkgever is daardoor niet ook huisbaas en geen werk 
betekent dan niet meteen dat een arbeidsmigrant zijn/haar huis/kamer uit moet. 
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• Strengere gemeentelijke handhaving op de woonvoorzieningen voor arbeids-
migranten. We willen voorkomen dat arbeidsmigranten met te veel mensen in 
een eengezinswoning moeten wonen. 

• Hulp voor lokale ondernemers, onder meer door aanbestedingen voortaan 
mkb-vriendelijk te maken. Ook ondernemers in het midden- en kleinbedrijf 
moeten hun werkzaamheden kunnen aanbieden aan de gemeente. We willen 
dat werk juist gegund wordt aan Tilburgse bedrijven die werk bieden aan  
Tilburgers.

• Ondersteuning voor kleine en startende bedrijven van de afdeling  
ondernemersadvies van de gemeente Tilburg zodat zij makkelijker kunnen 
lenen. De duurzame vernieuwing die hiermee gepaard gaat bevorderen we 
daarmee. 

• Leegstand in de binnenstad pakken we aan met de leegstandsverordening.

•  Zoveel mogelijk sturen op een circulaire of kringloopeconomie, waarbij we 
steeds minder afval produceren. De gemeente als organisatie moet daarbij het 
goede voorbeeld geven.

•  Werken moet lonen. Mensen die starten met werken vanuit een bijstandssituatie 
mogen een deel van de uitkering behouden, totdat ze een vast contract hebben.

• Sollicitatieplicht voor zestigplussers afschaffen.

• De Diamant-groep de ruimte geven om zich te ontwikkelen tot een sociaal 
ontwikkel- en werkbedrijf. Er ontstaat daardoor een toekomstbestendige  
organisatie in werk en expertise voor kandidaten met een (grote) afstand tot 
de arbeidsmarkt. 
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• Klantregisseurs Werk en Inkomen goed opleiden, zodat zij mensen die  
weer starten met een baan kunnen ondersteunen in het oerwoud van  
toeslagenregelingen.

•  De gemeente ondersteunt scholen in de zoektocht naar stageplaatsen en  
benadert daarvoor bedrijven. 

• Basisbanen creëren voor werkzaamheden waar in wijken en dorpen behoefte 
aan is, maar waarvoor geen marktaanbod is vanwege gebrek aan financiële 
ruimte of waarvoor de risico’s te groot zijn of te weinig aanbod in de reguliere 
arbeidsmarkt.

•  Activeren van mensen in de bijstand om hen weer te betrekken bij het  
maatschappelijk leven.

• Vrijwilligerswerk moet ondersteund worden. 

• Geen flexcontracten bij de gemeente. Die flexibilisering leidt tot grote  
onzekerheid bij veel werkenden. Als gemeente geven we het goede voorbeeld. 
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WIJKEN EN DORPEN

Alle wijken en dorpen in Tilburg verdienen aandacht, in het bijzonder de wijken 
Tilburg Noord, Tilburg West, ’t Zand, de Kruidenbuurt en de wijk Groenewoud. 
Hier willen we meer activiteiten die de saamhorigheid tussen bewoners bevordert. 
Deze wijken zitten vaak vol energie en plannen. Kijk maar naar het buurthuis in 
Broekhoven, de mooie activiteiten bij de Community school aan de Schiphollaan 
en recent het initiatief in Tilburg-Noord. Daar heeft de buurt met de hulp van  
enkele professionals het pand Mascagnistraat 9 toegewezen gekregen om  
gezamenlijk te koken, een moestuin te onderhouden en bijles te geven en te 
krijgen. Een plek waar de ene buurtbewoner de andere helpt.  

We zijn voorstander van gemengde wijken. Wijken die niet alleen bestaan uit 
dure koopwoningen, maar ook voor een deel uit sociale huurwoningen, middel-
dure huurwoningen en goedkopere en duurdere koopwoningen. 

Dorpen moeten hun eigen identiteit kunnen behouden, daar zetten we ons voor 
in. We willen dat ze goed bereikbaar zijn via het openbaar vervoer. We zullen ons 
dus inzetten voor een zo goedkoop en zo goed mogelijk netwerk van openbaar 
vervoer. Hierdoor blijven onze dorpen leefbaar. De gemeente, maatschappelijke 
en welzijnsorganisaties moeten dicht bij de burger in wijken en dorpen samen-
werken, zodat mogelijke problemen snel worden opgepakt en de burger wordt 
geholpen voordat problemen zich opstapelen.  

•  Een divers woningaanbod bouwen in de dorpen zodat iedereen die in het dorp 
wil blijven wonen dit ook kan.

•  Een multifunctionele accommodatie voor Biezenmortel om de leefbaarheid 
een positieve impuls te geven.

• Meer steun voor initiatieven die de samenhorigheid tussen inwoners van die 
wijken bevorderen, zoals de KBO, De Zonnebloem, R Newt, buurtsportcoaches 
en wijk- en dorpsraden. 

• Ruimte voor initiatieven vanuit de wijk zelf. Belangrijk is dat de financiering van 
deze projecten doorloopt en niet na vier jaar stopt. 

• De wijkregisseur is dagelijks bereikbaar op een locatie in de wijk.

• Meer bekendheid voor de Meedoenregeling en Stichting Leergeld in de wijken.
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SPORT

Iedereen in Tilburg moet kunnen sporten, bij verenigingen of in de buitenruimte. 
Daarom willen we extra investeren in buitenruimtes en accommodaties,  
een gezonde omgeving zonder microplastics, dus zonder kunstgrasvelden.  
Die moeten dan wel een maatschappelijke bijdrage gaan leveren, bijvoorbeeld 
door ze ook te gebruiken als kinderopvang. We willen ook dat ze beter aansluiten 
bij wat omwonenden willen. Denk aan een buurthuisfunctie of een openbare 
sportplek voor de hele wijk. 

Niemand mag financiële drempels ervaren om te kunnen sporten, zeker kinderen 
niet. We doen er daarom alles aan om sporten betaalbaar te houden. Dat is geen 
kostenpost, maar een besparing: de maatschappelijke zorgkosten zullen hierdoor 
lager worden. 

•  Geen kunstgrasvelden met microplastics, omdat die de gezondheid van de 
Tilburgers niet bevorderen. 

• Sportaccommodaties koppelen aan bijvoorbeeld kinderopvang, zodat de 
accommodaties maatschappelijk bijdragen en de sportvelden en sportzalen 
beter gebruikt worden.

•  De sportaccommodaties beter laten aansluiten bij de behoeften van ouderen 
en buurtbewoners, bijvoorbeeld met een buurthuisfunctie.

• Een sporthal voor turnvereniging Kunst en Kracht.

• Een mogelijkheid voor buiten zwemmen in de Reeshof.

• Gratis sporten voor kinderen tot en met 18 jaar. 
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ONDERWIJS

Alle kinderen verdienen een gelijke kans op een mooie toekomst. Een opleiding 
is daarbij heel belangrijk. Een goede taalontwikkeling is de basis om mee te  
kunnen doen in de klas. Het belang daarvan moeten we al vanaf de zwangerschap 
bij ouders onder de aandacht brengen. We willen erop toezien dat kinderen op 
de basisschool een gelijke start maken en dat ze voorzien zijn van alle basis-
voorwaarden om met voldoende energie en naar beste kunnen te presteren in de 
klas. Lukt dat niet, dan zetten we maatwerk in om zoveel mogelijk te voorkomen 
dat kinderen thuis komen te zitten of vroegtijdig schoolverlaten. 

•  Gratis peuteropvang vanaf 2 jaar zodat alle kinderen een gelijke start hebben 
als ze op de basisschool starten.

•  Het belang van een goede taalontwikkeling al tijdens de zwangerschap bij 
ouders onder de aandacht brengen.

• Scholen moeten daarom weer de mogelijkheid hebben om een gratis 
schoolontbijt aan te bieden aan kinderen die zonder ontbijt naar school zijn 
gekomen. Zonder ontbijt naar school betekent minder energie en slechter 
leren.

• Scholen moeten zorgen voor verbinding met de buurten en wijken, bijvoorbeeld 
door de inzet van sociaalpedagogisch medewerkers. De samenwerking  
met buurtorganisaties moet ervoor zorgen dat de leerlingen (en hun ouders)  
ontzorgd worden en problemen vroegtijdig worden opgelost.

• De Community school en de ouderkamers uitbreiden naar andere wijken en 
buurten, omdat ze laten zien hoe de buurt betrokken kan worden bij de school 
en de waarde die dat heeft voor de betrokkenen en voor de buurt. 

• Structureel geld voor het behoud van de ouderkamers op basisscholen in de 
aandachtswijken Tilburg Noord, Tilburg West en Groenewoud. 

• Oudersteunpunten inrichten. Ouderbetrokkenheid is van belang voor het  
realiseren van passend onderwijs voor alle leerlingen. 

•  Passende ondersteuning voor thuiszitters en vroegtijdige schoolverlaters,  
zodat zij weer kansen krijgen die passen bij hun talenten.
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DIVERSITEIT, INCLUSIE EN  
TOEGANKELIJKHEID

Diversiteit en inclusie zijn van grote waarde voor de stad en voor het welzijn van 
de burgers. Diversiteit en inclusie zorgen ervoor dat alle burgers gehoord en 
gezien worden en dat er onderling meer begrip en acceptatie is. We zetten daarom 
volop in op diversiteits- en inclusiebeleid van de gemeente zelf en richting orga-
nisaties en burgers in de stad. Elke Tilburger moet de ruimte en gelijke kansen 
krijgen om het beste uit zichzelf te halen. Emancipatie zorgt voor die gelijke 
kansen voor iedereen ongeacht sekse, leeftijd, herkomst, seksuele oriëntatie of 
huidskleur. We vinden het belangrijk dat er een centrum is voor emancipatie in 
Tilburg. We zijn tevreden met de invulling van die rol door emancipatiecentrum 
Feniks en zien graag dat het centrum deze taken de komende jaren blijft uitvoeren. 

Mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking moeten volwaardig 
kunnen meedoen in de samenleving. Dat is vastgelegd in het VN-verdrag 
Handicap. Een goede toegankelijkheid van onze gemeente betekent voor  
mensen met een beperking het verschil tussen mee kunnen doen en aan de 
zijlijn blijven staan. Naast fysieke toegankelijkheid van gebouwen, straten en  
wegen is ook sociale toegankelijkheid van belang. Veel groepen in de samenleving 
ervaren eenzaamheid en uitsluiting omdat zij drempels ervaren om mee te doen 
aan activiteiten in de stad. Zowel fysieke als sociale obstakels willen we weghalen, 
in de letterlijke en figuurlijke zin van het woord. 

• Voldoende budget voor emancipatiecentrum Feniks om de komende jaren 
haar taken uit te kunnen voeren. 

• Alle obstakels waar het kan weghalen, letterlijk en figuurlijk. Daarnaast zorgen 
dat er voldoende openbare gehandicaptentoiletten zijn. 

• Sociale drempels weghalen door ontmoeting in de eigen buurt gemakkelijker 
te maken, activiteiten laagdrempelig en toegankelijk te maken, door mensen 
handvatten te bieden en de sociale basis in de wijk te versterken. 
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MOBILITEIT

Wij willen een autoluwe binnenstad. Voor ons betekent dat niet van een dubbel-
baans Cityring naar een enkelbaans Cityring en dan maar hopen dat er minder 
auto’s komen. Niet nóg meer parkeergarages kopen. We willen juist de mensen 
die naar de binnenstad gaan uit de auto krijgen. Een goed alternatief is de fiets. 
Ooit waren we fietsstad van Nederland, nu komen we niet eens in de top 100 
voor. Fietsen in Tilburg is als rijden op een hindernisbaan. Daar willen we wat 
aan doen. Met veilige fietspaden en goede parkeervoorzieningen voor fietsers, 
zodat het weer goed fietsen is in onze gemeente. Zo leveren we een bijdrage 
aan een autoluwe binnenstad en aan gezonde Tilburgers. 

• Parkeergarages sluiten, in plaats van nieuwe openen. 

• Een goedlopend transferium opzetten, in overleg met werkgevers.  
Overdag voor werknemers en in het weekend en ’s avonds voor  
bezoekers van onze binnenstad.

• Meer aandacht voor de route die fietsers moeten gaan rijden van en naar alle 
bouwprojecten die gaande zijn of nog komen. De binnenstad is voor fietsers 
een puinhoop.

• Het fietsklimaat verbeteren met goede en veilige fietspaden en goede parkeer-
voorzieningen voor fietsers. 

MEEPRATEN

De stad en dorpen, dat zijn wij met zijn allen. Besluiten nemen we gezamenlijk.
Dat willen we doen door de inwoners meer zeggenschap te geven over de lokale 
politiek. O.a. door invoering van een bindend referendum, waarmee we de lokale 
politici kunnen terugfluiten. Maar ook door de invloed van inwoners op hun eigen 
omgeving te vergroten, door meer zeggenschap over de eigen buurt en inspraak 
in besluiten die mensen direct raken.
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