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Kies voor vooruitgang! 

Voor u ligt een nieuw verkiezingsprogramma met 

onze plannen voor Tilburg, Berkel-Enschot en 

Udenhout. Dit programma is gemaakt door een grote 

groep leden van onze partij. Zij hebben het afgelopen 

jaar veel tijd en energie in dit programma gestoken. 

Op deze plek wil ik hen daar hartelijk bedanken voor 

alle bijdragen en inspiratie. In het bijzonder wil ik de 

trekkers Daan Schoofs en Eric Logister bedanken. 

De afgelopen vier jaar heeft D66 onze mooie 

gemeente mogen besturen. We zijn trots op de vele 

behaalde resultaten, zoals de koopzondag, ruim 11 

miljoen euro dat extra uitgetrokken is voor het 

onderwijs en de grote stappen die zijn gezet op het 

vlak van duurzaamheid, zoals de toegenomen 

afvalscheiding. Het scheiden van afval is eenvoudiger 

geworden doordat er dankzij D66 nu huis-aan-huis 

plastic wordt opgehaald. Een typisch D66 voorstel, 

omdat zo aantoonbaar meer mensen plastics 

scheiden. En plastic recyclen levert geld op in plaats 

van dat het geld kost om het te verbranden.  

Ook de komende jaren wil D66 vooruit. De keuze is 

aan u welke koers onze gemeente gaat varen. Onze 

keuze zijn helder. We leggen de prioriteit bij de 

mogelijkheden van mensen om zich te ontwikkelen. 

Wij kiezen consequent voor mensen die vooruit 

willen. Het is daarom dat onderwijs en 

werkgelegenheid voor D66 topprioriteiten zijn. Ook 

is duurzaamheid een prioritair thema. D66 voelt een 

grote verantwoordelijkheid voor onze leefomgeving, 

nu en voor volgende generaties.  

In dit programma treft u een groot aantal concrete 

voorstellen. Tegelijk beseffen we ons dat de komende 

jaren ook onderwerpen besproken zullen worden die 

niet in dit programma staan. Op dat moment kunt u 

vertrouwen op de wijze waarop D66 in de politiek 

staat. We staan open voor alle argumenten en maken 

op basis daarvan onze afweging. We laten ons daarbij 

leiden door onze sociaal-liberale uitgangspunten, te 

weten: 

Vertrouw op de eigen kracht van mensen 

Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling 

van mensen. 

Denk en handel internationaal 

Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende 

manieren met elkaar verbonden. Wij staan open voor 

de gehele wereld en sluiten niemand uit. 

Beloon prestatie en deel de welvaart 

Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen 

zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte 

laat voor die verschillen. 

Streef naar een duurzame en harmonieuze 

samenleving 

Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden 

met respect en mededogen. Dat geldt voor de mensen 

om ons heen en voor onze leefomgeving. 

Koester de grondrechten en gedeelde 

waarden 

De fundamentele waarden van onze samenleving zijn 

vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, 

ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, 

gerichtheid of herkomst. 

Op 19 maart staan de stembussen overal in onze 

gemeente weer klaar om gevuld te worden.  

Stem op een partij die denkt in kansen, die mensen 

perspectief wil bieden, die jongeren een echte kans 

op de arbeidsmarkt wil geven, die docenten hun vak 

weer teruggeeft, die ondernemers de ruimte geeft.  

Wij willen vooruit!  

Graag doen we dat namens u. 

 

 

Berend de Vries 

lijsttrekker 
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“De gemeente speelt een steeds grotere rol in uw 

leven. Daarom moet u ook een veel grotere rol in uw 

gemeente spelen. Dat begint met stemmen op 19 

maart; stemmen op D66.” 

De gemeente wordt 

belangrijker, uw stem dus ook 

Voorjaar 2014 en u mag wéér naar de stembus. Gaat 

u weer stemmen? Veel mensen vragen zich af of 

gemeentepolitiek wel belangrijk is. Ik overtuig u er 

graag van dat u juist bij deze 

gemeenteraadsverkiezingen uw stem moet laten 

horen. 

Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. 

Als raadslid, wethouder en burgemeester heb ik 

gezien hoe dat werkt: de belangrijkste vraag moet 

steeds zijn ‘Wat betekent dit voorstel voor mensen in 

hun dagelijks leven, in hun directe omgeving?’. Voor 

D66 is het essentieel dat iedereen meepraat en 

meebeslist over de plannen die ons raken. Dat is een 

democratisch recht én, vinden wij, ook een 

democratische plicht. Het is in ieder geval de beste 

garantie voor politiek waarin de mens centraal staat. 

Dat is belangrijk, want er moeten indringende keuzes 

gemaakt worden. Hoe groot wordt de klas van uw 

kind komend jaar? Werken beroepsonderwijs en het 

lokale bedrijfsleven samen tegen 

jeugdwerkeloosheid?  Worden zorg en ondersteuning 

van ouderen en gehandicapten op maat geleverd? 

Pakt uw gemeente nu eindelijk de leegstand aan van 

achterhaalde industrieterreinen en niet gebruikte 

beeldbepalende gebouwen? Geeft uw gemeente 

ruimte aan bewoners die samen zonnepanelen op 

hun daken laten plaatsen? Heeft u als bewoner zelf 

over dit alles iets te zeggen? De gemeente speelt een 

steeds grotere rol in uw leven. Daarom moet u ook 

een veel grotere rol in uw gemeente spelen. Dat 

begint met stemmen; stemmen op D66. 

 D66 werkt aan een samenleving die gebouwd is op 

vrije mensen die zich inspannen en ontplooien. 

Hierdoor wordt de samenleving als geheel sterker en 

rijker. Wij mensen zetten ons van nature niet alleen 

in voor onszelf, maar ook voor onze naasten, onze 

leefomgeving, de maatschappij en onze gezamenlijke 

toekomst. Daarom komt D66 op voor de kansen van 

iedereen, bijvoorbeeld via het onderwijs. Met een 

overheid die steunt, randvoorwaarden schept en 

waar nodig stuurt. D66 weet zeker dat de kracht van 

mensen onderling de belangrijkste maatschappelijke 

motor is. Wij vertrouwen op die kracht van mensen, 

individueel en samen. 

D66-politici hebben een kenmerkende stijl: we zijn 

duidelijk over wat we willen, we denken in mensen 

en niet in groepen, we beginnen bij u en niet bij de 

regels en houden altijd het oog op de toekomst. Wij 

zijn optimistisch maar weten ook dat we hard moeten 

werken om onze idealen te verwezenlijken. 

Gaat u zitten afwachten of u in de beste of in de 

slechtste gemeente van Nederland woont? Of gaat u 

er, samen met D66, voor zorgen dat uw gemeente de 

handschoen oppakt? U kunt het verschil maken. 

Zeker hier in Tilburg, in uw eigen omgeving! 

Wacht niet af. Stem op 19 maart. Beter nog; stem 

D66! 

 

Alexander Pechtold 
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> Eerlijk besturen = sluitend 
begroten 

> Democratische controle 
versterken 

> Keuzes maken we samen 
 

 

Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout vormen de zesde stad van 

Nederland. De gemeente Tilburg is onderdeel van het succesverhaal 

Brabant, de tweede economische motor van Nederland. Het is een 

gemeente die zichzelf voortdurend vernieuwt en het experiment niet 

schuwt. Soms gaat dat met veel discussie gepaard. Maar dat hoort bij 

een stad die zichzelf serieus neemt. Die, dankzij het vertrouwen en de 

volharding van haar inwoners, de afgelopen tientallen jaren nieuw elan 

heeft gekregen. D66 bewondert dit en is trots dat zij daar onderdeel van 

is. De D66’ers in Tilburg voelen zich verantwoordelijk om dit succes 

verder te brengen.  

D66 ervaart tot in zijn vezels dat Tilburg durft! Tilburg durft zichzelf 

aan te pakken, durft te innoveren, durft besluiten te nemen, durft zich 
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 te meten met de besten, durft de toekomst tegemoet te treden. Wij zijn 

trots op Tilburg! 

D66 vindt dat het gemeentebestuur op alle niveaus voorop moet gaan 

bij het communiceren van het succes dat Tilburg is; van de moderne 

identiteit en de durf en het lef van Tilburg. Het bestuur van de stad 

moet het zich eigen maken om haar inwoners, samen én ieder 

individueel, te motiveren en te ondersteunen om de beste 

ambassadeurs van onze gemeente te zijn.  

Tilburg durft 

Keuzes maken wij samen met inwoners, 

bedrijven en instellingen D66 staat voor 

een overheid die haar keuzes samen met haar 

inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen 

maakt en die bereid is mee te denken met initiatieven 

uit de samenleving. Zij steunt deze initiatieven waar 

dat wenselijk is. D66 staat voor een overheid die zich 

ervan bewust is dat er meer voor elkaar komt, indien 

we samen de verantwoordelijkheid nemen en de 

schouders eronder zetten.  

 

De inhoud van het beleid ontstaat vanuit die 

gezamenlijkheid en niet louter achter de tekentafel 

van de beleidsmaker. Besturen vraagt soms ook om 

regels los te laten als daardoor ruimte ontstaat om 

inwoners, het bedrijfsleven of andere partners een 

kans te geven. Van het bestuur en haar ambtenaren 

verwacht D66 daarom dat zij eenvoudig benaderbaar 

is, bereid om met elkaar in gesprek te gaan en 

relevante partners zo nodig actief te betrekken bij te 

maken keuzes. 

 

Meer invloed en eerlijk over invloed 

Onverminderd blijft D66 werken aan het zo groot 

mogelijk houden of maken van de invloed van de 

inwoners op het bestuur van hun stad. 

Vanzelfsprekend blijft D66 ernaar streven dat het 

bestuur de betrouwbare partner blijft die concreet 

aangeeft waar inspraak ook daadwerkelijk mogelijk 

is. Als die mogelijkheid niet aanwezig is, zal de 

gemeente inwoners actief wijzen op hun juridische of 

andere praktische mogelijkheden. Op kleinere schaal 

moet het bestuur zich (blijven) verplichten om 

inwoners van een wijk te betrekken bij 

ontwikkelingen in die wijk. Dat geldt zeker voor grote 

projecten die het karakter van de wijk ingrijpend 

kunnen beïnvloeden. In al die ontmoetingen moeten 

wederzijds alle vragen kunnen worden gesteld en 

ideeën en wensen kunnen worden geuit. 

Beter communiceren van gemeentelijke 

gegevens en besluiten Openheid van zaken geven 

en goed toegankelijke informatie verstrekken door 

het stadsbestuur blijven daarbij essentieel. Daarom 

wil D66 dat (naast de huidige communicatie) de 

gemeentelijke website aansluit op het opendata-

initiatief, de gemeente gegevens aanlevert voor 

publicatie op waarstaatjegemeente.nl en openbare 

besluiten publiceert op mijnoverheid.nl.  

 

Voortzetten samenwerking overheid, 

maatschappelijk middenveld, ondernemers 

en inwoners In Tilburg, maar ook in Hart van 

Brabant, breiden we de samenwerking tussen alle 

maatschappelijke partijen uit onder de vlag van 

social innovation. We stimuleren de samenwerking 

tussen alle partijen om slimme oplossingen voor de 

uitdagingen van deze tijd aan te dragen. We 

concentreren ons daarbij op participatie, 

duurzaamheid, toerisme, zorg en economie. Door 

tevens de inwoners erbij te kunnen betrekken, wordt 

het begrip social innovation praktisch ingevuld en 

gecommuniceerd met de inwoners van Tilburg. 

 

Sluitend begroten = eerlijk besturen D66 

staat voor eerlijk en deugdelijk financieel beleid. 

Waar wij vinden dat de gemeente burgerinitiatieven 

moet steunen, blijft een sluitende 

gemeentebegroting vooraf van het allergrootste 

belang. Daarom moet in de begroting rekening 

gehouden worden met burgerinitiatieven door 

financieel ruimte te maken voor onvoorziene 

burgerinitiatieven per beleidsterrein. Ook bij het 

toekennen van subsidies moet, naast een realistische 

begroting vooraf,  een verantwoording achteraf 

plaatsvinden.  
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Regionale samenwerking en 

democratie 

Verantwoordelijk bestuur beziet de eigen 

besluitvorming ook vanuit een groter regionaal 

perspectief. Tilburg maakt met acht andere 

gemeenten deel uit van de regio Hart van Brabant. 

D66 vindt het van groot belang dat de gemeente zich 

inzet voor een goede samenwerking. Daarbij wil D66 

dat wat lokaal kan, ook lokaal wordt uitgevoerd en 

dat wat regionaal moet, regionaal wordt aangepakt. 

Deze afweging wordt niet alleen in het college van 

B&W gemaakt, maar ook voorgelegd aan de 

gemeenteraad. 

D66 hanteert de volgende uitgangspunten bij 

regionale samenwerking: 

 

Samenwerken in Hart van Brabant D66 is 

voorstander van gezamenlijk optrekken van 

overheid, onderwijs en ondernemers. Alleen dan 

kunnen belangrijke innovaties tot stand komen. Dit 

komt ten goede aan de economie. Indien het voor een 

veerkrachtig bestuur (deelrapport over Midden-

Brabant van de Adviescommissie- Huijbregts) 

gewenst is dat een buurgemeente bij Tilburg komt, 

dan zal D66 deze buurgemeente met open armen 

ontvangen. Maar belangrijker is dat er regionaal 

wordt samengewerkt op de inhoud. 

 

Regionale besluiten in Tilburgse 

gemeenteraad toetsen    D66 vindt het belangrijk 

dat de besluitvorming bij samenwerking tussen 

meerdere gemeenten of andere overheden 

democratisch gecontroleerd wordt. In Hart van 

Brabant is er een bestuurlijke tussenlaag ontstaan 

van samenwerkende gemeenten. Wij zijn van mening 

dat de democratische controle op het beleid dat op 

regionale schaal wordt uitgevoerd, verbeterd moet 

worden.  

D66 wil de democratische legitimiteit onder meer 

verbeteren door vooraf verantwoordelijkheden van 

bestuur en gemeenteraad beter vast te leggen. Bij 

nieuwe regionale beleidsafspraken wil D66 dat de 

Colleges van B&W voorafgaand in de eigen raden 

hun inzet bespreken en achteraf verantwoorden.  

 

Transitie Jeugdzorg en arbeidsparticipatie 

regionaal benaderen Op het gebied van 

jeugdzorg en arbeidsparticipatie zullen de komende 

jaren grote stappen gemaakt worden. De aard van 

deze onderwerpen vraagt om een regionale 

benadering. D66 wil dat Tilburg zijn rol als 

centrumgemeente voortvarend oppakt en regie voert 

op deze veranderingen. 

 

 

 

Tilburg in internationaal 

perspectief  

Tilburg durft. D66 durft ook de blik ver naar buiten 

te richten. D66 vertrouwt op de eigen kracht van de 

Tilburgers en hun besef dat de wereld één is in 

wederzijdse belangen. D66 investeert mede daarom 

in de stedenbanden die Tilburg heeft. Nieuwe 

perspectieven ontstaan voor alle partijen door de 

samenwerking op het gebied van cultuur, 

economische ontwikkeling en maatschappelijke 

thema's te onderhouden en te benutten.  

Daarom wil D66 de volgende accenten leggen in 

internationale samenwerking: 

 

Samenwerking met Belgische regio De 

verbinding met onze Vlaamse buren kan nog veel 

sterker. Tilburg is  weliswaar geen grensgemeente, 

maar ligt slechts enkele kilometers verwijderd van 

België. De route naar Turnhout wordt door vele 

recreanten per fiets of bus afgelegd. D66 ziet kansen 

om de samenwerking met de Belgische overheid te 

vergroten op andere terreinen, zoals de economie, 

het milieu en de veiligheid. Dat biedt kansen voor 

een duurzame toekomst in een breder verband.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krachtig doorzetten van de lobby 

Brabantstad bij EU Brabantstad 

(samenwerking van de vijf grootste Brabantse 

steden) en omgeving vormen de tweede economische 

regio van Nederland. Deze kracht van de Brabanders 

is ook voor de Tilburgers, van oudsher een 

ondernemend volk, een kans om de groei in goede 

banen te leiden. Een goede lobby en het benutten van 

subsidies in Brussel horen hierbij. In een steeds 

verder globaliserende wereld ontkomt ook Tilburg er 

niet aan om over de grens te kijken. 
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Krachtig doorzetten van de internationale 

stedenbanden       Tilburg werkt samen met 

verschillende zustersteden. Dat doet de gemeente 

vanuit verschillende overwegingen. D66 vindt zowel 

de economische als de ontwikkelingsgerichte 

samenwerking belangrijk. Met grote steden in China 

en Japan kunnen we zaken doen. We kunnen ruimte 

bieden aan bedrijven die zich hier willen vestigen, 

jongeren die hier komen studeren en aan Tilburgse 

ondernemers die daar hun waar willen verkopen. 

Binnen de bestaande banden  met Same (Tanzania), 

Matagalpa (Nicaragua) en Lublin (Polen) kunnen we 

een bijdrage leveren aan de internationale 

saamhorigheid. Deze samenwerking is volgens de VN 

vooral gebaat bij lokale initiatieven.  

 

D66 onderschrijft en handelt in de geest van de 

Millennium- ontwikkelingsdoelen, zoals die in 2000 

door nagenoeg alle wereldleiders zijn ondertekend. 

D66 legt nadruk op duurzame internationale 

contacten die recht doen aan de belangen van beide 

partijen. Waar nodig ondersteunt de gemeente de 

Tilburgse organisaties die zich richten op 

internationale samenwerking. 
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Onderwijs: 

Een leven 

Lang leren 
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> 1 miljoen extra voor onderwijs 

> Conciërges op elke basisschool  

> Combineren werk en opvoeden 
makkelijker maken 

> Studentencentrum in hart van de 
stad 

 

 

De werkende Tilburger van de nabije toekomst zit op dit moment 

nog op de peuterspeelzaal, kinderopvang of de basisschool. Of 

thuis. Om ervoor te zorgen dat het in de hele 21e eeuw met 

Tilburg op het gebied van welzijn, zorg en economie goed zit, 

moeten we nu investeren in het lerende kind.  

Zoals een Afrikaans gezegde aangeeft: ‘It takes a whole village to 

raise a child’. Dus: we zijn allemaal verantwoordelijk voor de 

toekomst, de kinderen in onze stad, onze wijk, onze straat. Iedere 

euro die je investeert in de ontwikkeling van een kind, bespaart 

vier euro op langere termijn. Een goed geschoolde bevolking is 

minder vaak werkloos, voelt zich prettiger en vertoont minder 

crimineel gedrag. D66 wil daarom dat onze stad ambitie toont op 

het gebied van onderwijs en daarin vooruitstrevend blijft.  

We willen een basisvoorziening in het onderwijs realiseren voor 

iedereen, met keuzevrijheid voor de ouders, leerlingen en 

studenten. Uitgangspunten daarbij zijn innovatie, samenwerking 

en kwaliteit.  
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Investeer in innovatie    Iedere generatie zal 

moeten blijven leren, want technologie en 

wetenschap staan niet stil. Tilburg heeft al het talent 

nodig om aan de toekomstige vraag op de 

arbeidsmarkt te voldoen. Door goede buitenschoolse 

voorzieningen, met ruime openingstijden en flexibele 

vakantie-invulling, zorgen we ervoor dat de ouders 

werk en opvoeden beter kunnen combineren. Er zijn 

vele manieren om hier invulling aan te geven: 

• Het beschikbaar komen in Tilburg van 

basisonderwijs dat 52 weken in het jaar een 

onderwijsprogramma aanbiedt. 

• Aanbod voor leerlingen die deel kunnen nemen 

aan twee weken onderwijs tijdens de grote 

schoolvakantie (Summer Skool 013).  

• Initiatieven om te komen tot scholen die 

onderwijs, kinderopvang, cultuur en sport 

combineren in een 7-tot-7-dagprogramma. 

D66 wil openstaan voor creativiteit, waardoor ruimte 

ontstaat voor lokale invulling. Door het ontschotten 

van beleid en het toestaan van experimenten en 

initiatieven kunnen we een impuls geven die 

vraaggericht ingezet kan worden, waardoor scholen 

uniek en authentiek kunnen blijven, ouders een 

keuze houden en scholen zich kunnen 

onderscheiden. 

Samenwerken met gemeente en partners   

Laat het onderwijs doen waar het goed in is. Dat is 

het lesgeven aan en begeleiden van leerlingen in de 

breedste zin van het woord. D66 wil dat de 

pedagogisch medewerkers, leerkrachten en docenten 

daar de focus op kunnen leggen, zodat het 

welbevinden van alle leerlingen in het onderwijs 

toeneemt, en meer leerlingen met een diploma het 

onderwijs verlaten. Wij gaan uit van de kracht van 

het onderwijs. 

Administratieve overlast moet , met hulp van de 

gemeente, altijd worden teruggedrongen en 

infrastructurele of administratieve procedures 

moeten worden vereenvoudigd. 

Door samenhangend beleid aan te bieden vanuit de 

gemeente kunnen we de werkdruk verlagen en het 

geld breder inzetbaar maken. Bijvoorbeeld één 

integraal beleid voor Voor- en Vroegschoolse 

Educatie (VVE), ouderbetrokkenheid, 

cultuureducatie, natuur- en milieueducatie en 

taalachterstand.  

De samenhang tussen voorzieningen als Zorg voor 

Jeugd en Passend Onderwijs kan geoptimaliseerd 

worden, zodat zij integraal en effectief ingezet 

kunnen worden. 

Het bevorderen van de samenwerking in de regio om 

arbeidsmarktgerichte opleidingen op technisch 

niveau (waaronder technasium en vakcollege) te 

stimuleren. 

Kwaliteit binnen het onderwijs       D66 is van 

mening dat de kwaliteit van een school niet alleen te 

bepalen is aan de hand van Cito-scores. Kwaliteit 

meten we ook af aan buurtinitiatieven en 

talentprogramma’s. D66 wil het gebruik van digitale 

instrumenten en methoden aanmoedigen, om zowel 

het onderwijs te verbeteren als de werkdruk van 

leraren te verlagen.  

D66 spreekt een voorkeur uit voor kleinere klassen 

en beter opgeleide docenten, zowel in het primair als 

in het voortgezet onderwijs. Een grote klas en 

daarmee minder aandacht voor het individuele kind, 

draagt niet bij aan de veilige leeromgeving die 

leerlingen nodig hebben. D66 blijft zich verzetten 

tegen sluipende landelijke bezuinigingen die 

schoolbesturen dwingen oneigenlijk te bezuinigen. 

Conciërges zijn een belangrijke schakel op de school. 

Ze ontlasten het onderwijsgevende personeel voor 

allerlei ondersteunde zaken en zijn vaak een 

belangrijk aanspreekpunt voor kinderen, leraren en 

ouders. Door het wegvallen van de ID-banen 

(gesubsidieerde banen) is de positie van de 

conciërges op sommige scholen onder druk komen te 

staan of zelfs verdwenen. D66 wil inzetten op 

voldoende conciërges in Tilburg voor ondersteuning 

van de scholen. Samen met het onderwijs wil D66 dat 

de gemeente daar extra middelen voor vrijmaakt. 

Daarnaast wil D66: 

Sluitende arrangementen D66 wil ervoor 

zorgen dat de wijken waarin de scholen staan, 

kindvriendelijk zijn, dat de leeromgeving een 

uitdagend en multifunctioneel karakter heeft, en dat 

de weg van consultatiebureau naar peuterspeelzaal, 

kinderopvang, basisschool en voortgezet onderwijs 

een natuurlijke doorgaande lijn is voor ouder en 

kind. De leeromgevingen worden 

ontmoetingsplekken voor professionals, ouders en 

kinderen, waar opvoeding centraal staat en waar 

meer en positiever contact mogelijk is. 

Gebundelde arrangementen van kinderopvang, 

welzijn, onderwijs en andere voorzieningen voor 

kinderen, zijn vanuit dat perspectief de toekomst. Zij 

hebben aantoonbaar een positief effect. Niet ieder 

kind krijgt van huis uit positieve 

ontwikkelingskansen.  

Een sluitend arrangement kan bijvoorbeeld gericht 

zijn op een gedeelde pedagogische visie, een 

doorlopende leerlijn of dagarrangementen. Te 

denken valt daarbij aan een Integraal Kindcentrum 

(IKC) of pedagogisch geïntegreerde brede scholen. 

Combinatiefuncties kunnen hier een stimulerende rol 

in hebben en versterken tegelijkertijd de 

carrièremogelijkheden voor werknemers.  

D66 koestert het idee dat alle kinderen recht hebben 

op een natuurlijke, doorgaande leeromgeving.  
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Extra aandacht voor kinderen met 

achterstand Vroegtijdige signalering wordt 

steeds belangrijker om achterstand bij kinderen te 

achterhalen. D66 is daarom voorstander van Voor- 

en Vroegschoolse Educatie. Integrale Kindcentra en 

de Brede School vormen daarbij een goed 

uitgangspunt. Door de voorschoolse partners 

(peuterspeelzaal, kinderopvang en 

consultatiebureau) handvatten te geven om aan te 

sluiten bij het onderwijs, zullen meer kinderen baat 

vinden bij dit concept. Dit kan bereikt worden door 

de kwaliteit van zowel professionals als van 

(leer)methoden in de voorschoolse voorzieningen te 

bevorderen, zodat er een verbetering komt op het 

gebied van taal en rekenen. Tilburg werkt op dit 

moment hard aan Voor- en Vroegschoolse Educatie 

(VVE). D66 wil dat dit de komende jaren 

geïntensiveerd wordt. 

Voortijdig schoolverlaten aanpakken Iedere 

jongere die zonder diploma een school vroegtijdig 

verlaat, is er één te veel. Sluitende arrangementen, 

experimenten, zoals de tienerschool Zwaluwstaart en 

het project Mentormaatjes, kunnen bijdragen aan het 

verminderen van schooluitval en werkloosheid onder 

jongeren. D66 wil hiermee aangeven dat er 

geïnvesteerd moet worden in de begeleiding van 

jongeren in de ‘gevarenzone’. Scholen moeten hierin 

worden ondersteund met betrekking tot 

samenwerking met instellingen die hier specifiek op 

gericht zijn. D66 wil hierin een sterke regierol voor 

de gemeente, zodat er een goede registratie van en 

toezicht op de uitvallers komt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tweetalig onderwijs D66 ondersteunt dat er 

meer tweetalig onderwijs aangeboden wordt. 

Tweetalig onderwijs maakt een enorme groei door in 

Nederland. Waar door de globalisering en 

internationale handel tweetaligheid steeds 

belangrijker wordt, ziet D66 ook in Tilburg hiervoor 

kansen. Enkele middelbare scholen in de gemeente 

bieden dergelijke onderwijsconcepten al aan. Vanaf 

2014 is het ook voor basisscholen mogelijk om 

tweetalig onderwijs aan te bieden. Het rijk start 

hiervoor een proef met een aantal basisscholen. D66 

wil dat Tilburg aansluiting zoekt bij deze pilot met 

tweetalig basisonderwijs.  

 

Internationale school      Sinds de zomer van 

2013 kent Tilburg een internationale basisschool (in 

samenwerking met de Jan Ligthartgroep). Deze 

school is gericht op kinderen uit het buitenland die 

tijdelijk in Tilburg verblijven, zoals kinderen van 

personeel van de universiteit of van een van onze 

internationale bedrijven. D66 vindt dit een 

belangrijke ontwikkeling. Het is goed voor het 

onderwijs, voor Tilburg en het vergroot de 

aantrekkelijkheid van Tilburg voor internationale 

(kennis)werkers. D66 wil dit initiatief koesteren en 

daar waar nodig ondersteunen.  

 

Tilburg studentenstad 

 Met meer dan 30.000 studenten heeft Tilburg een 

enorme potentie als onderwijsstad. Met Tilburg 

University en twee hbo-instellingen (Fontys 

Hogeschool en Avans Hogeschool) binnen haar 

grenzen is Tilburg bij uitstek een stad voor hoger 

onderwijs. Tilburg moet de ambitie hebben dé 

studentenstad van Zuid-Nederland te zijn. De drie 

onderwijsinstellingen zijn van grote waarde voor de 

stad. Ze trekken talentvolle jongeren naar de stad en 

zorgen bovendien voor veel werkgelegenheid. 

Daarom wil D66 investeren in Tilburg als 

studentenstad. 

Middelen beschikbaar stellen voor 

studentenevenementen        De Tilburgse 

studentenverenigingen, studieverenigingen en 

sportverenigingen spelen een belangrijke rol in het 

verstevigen van Tilburg als studentenstad. Het is 

belangrijk dat de gemeente met deze belangrijke 

partijen in gesprek blijft, bijvoorbeeld via de 

studentenraad, om te kunnen blijven investeren in 

een aantrekkelijk studieklimaat. Dit vraagt een 

proactieve houding van de gemeente. Binnen de 

budgetten van evenementen, cultuur en sport worden 

middelen vrijgemaakt om initiatieven van en voor 

studenten te kunnen stimuleren. Zo wil D66 in ieder 

geval middelen beschikbaar stellen voor 

studentenevenementen. Het versterken van het 

profiel van Tilburg als studentenstad door middel 

van de campagne ‘Tilburg is Thuis’ dient verder 

uitgebreid te worden.  

Studiefaciliteiten en studentencentrum     D66 

wil zich inzetten voor de wens van de studentenraad, 

voor het vestigen van studiefaciliteiten en een 

studentencentrum in het centrum van de stad. Op 

deze manier kunnen studenten in het centrum 

gebruikmaken van optimale studiefaciliteiten. Dit 

zorgt tevens voor extra levendigheid in het centrum. 

De Spoorzone kan hier een ideale locatie voor zijn.  

Studenten uit het buitenland  Tilburg trekt 

steeds meer buitenlandse studenten. Studenten van 

over de hele wereld, die er voor kiezen om op een van 

de Tilburgse onderwijsinstellingen een studie te 

volgen, zijn een verrijking voor de stad. Het is 
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belangrijk dat er goede faciliteiten zijn voor deze 

studenten en dat er voldoende arbeidsmogelijkheden 

zijn voor deze studenten om te werken in een bijbaan 

of door het lopen van een stage. 

Studenten behouden als inwoner na de studie  

Jaarlijks studeren er duizenden talentvolle jongeren 

af. Voor Tilburg is het van groot belang te zorgen dat 

een (groot) deel van deze jongeren ervoor kiest om 

ook na de studie in Tilburg te blijven wonen. Het is 

belangrijk dat het vestigingsklimaat hiervoor 

versterkt wordt. Dit betekent voldoende 

werkgelegenheid die aansluit op de opleidingen in 

Tilburg, goede mogelijkheden om een eigen bedrijf 

op te zetten en voldoende (starters)woningen.  

Studentenhuisvesting    In de afgelopen periode 

zijn er op aandringen van D66 duizenden 

studentenkamers bijgekomen. In vergelijking met 

andere steden kent Tilburg goede faciliteiten waar 

het gaat om studentenhuisvesting. Het blijft 

belangrijk dat er continu gekeken wordt of het aantal 

studentenwoningen aansluit bij de vraag. Waar nodig 

zullen er meer studentenwoningen gebouwd moeten 

worden, bij voorkeur in het centrum. Naast 

voldoende studentenwoningen is het ook belangrijk 

dat er een divers aanbod blijft. Er moet een goed 

evenwicht zijn tussen de zelfstandige wooneenheden 

(met eigen sanitair en keuken), wooneenheden met 

gedeelde voorzieningen,en de traditionele 

studentenhuizen. D66 is tegen beperkende 

maatregelen voor het vestigen van studentenhuizen 

in het centrum. Juist in het centrum van de stad 

zorgen studenten voor extra levendigheid.  

 

Een leven lang leren 

D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen. In 

Tilburg kiezen wij er daarom voor om tijdens de 

komende raadsperiode en daarna aan alle generaties 

kansen te bieden om hun potentieel aan kennis en 

expertise vruchtbaar in te zetten in de samenleving. 

De gemeentelijke overheid moet volgens D66 actief 

organiseren dat alle generaties niet aan de zijlijn 

blijven staan, maar zo veel mogelijk van hun 

opgebouwde ervaring en kennis kunnen delen met 

jongere generaties, met heel de Tilburgse 

samenleving, waarbij zij bovendien tegelijkertijd hun 

eigen kansen zien groeien. Toekomstige 

ontwikkelingen vragen daar ook om. Binnen het 

Voortgezet Onderwijs bijvoorbeeld stijgt het aantal 

leerlingen de komende jaren, maar door vergrijzing 

stromen leraren uit. Snel hierop inspelen is nodig 

omdat er in 2015 /2016 landelijk op jaarbasis 4000 

vacatures zullen zijn 

 

1 miljoen extra voor onderwijs  

D66 wil de komende jaren structureel 1 miljoen extra 

investeren in onderwijs en jeugd. Deze middelen wil 

D66 inzetten voor het verder uitbouwen van de Brede 

School en de Integrale Kindcentra (verbinding tussen 

onderwijs, kinderopvang, cultuureducatie en sport), 

het stimuleren van 52-weken- onderwijs, de Summer 

Skool 013, extra conciërges, stimuleren van innovatie 

en nieuwe onderwijsconcepten en het verder 

bestrijden van voortijdig schoolverlaten. 
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Tilburg 

Duurzamer 

en Groener 



Verkiezingsprogramma D66 Tilburg 2014 - 2018  

15 

 

> Alle huurwoningen geïsoleerd in 
2020 

> Realiseren grootste stadsbos van 
Nederland 

> Milieustraat Berkel-Enschot blijft 
open 

 

 

Wij vinden dat we een grote verantwoordelijkheid hebben voor 

onze leefomgeving, nu en voor de generaties na ons. Onze 

ecologische voetafdruk moet kleiner worden door onder meer 

onze energievoorziening duurzaam te maken, het energiegebruik 

te verminderen en ons afval te hergebruiken. Schaarste aan 

energie, voedsel en grondstoffen vormen uitdagingen, maar biedt 

ook kansen voor een nieuwe, schone economie. D66 wil bedrijven 

en mensen aanmoedigen om met groene oplossingen te komen. 

Wij staan voor een overheid die barrières wegneemt, innovatie 

stimuleert en initiatieven waar nodig ondersteunt.  

D66 kiest voor oplossingen waarbij sprake is van een balans 

tussen ecologische, sociale en economische belangen. 

Economische groei die ten koste gaat van het milieu, is op de 

lange termijn niet houdbaar; onze kinderen betalen dan de 

rekening.  
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Samen energie besparen én 

opwekken 

In de bestaande woningvoorraad is veel milieuwinst 

te behalen. Nog te veel woningen zijn niet 

energiezuinig. Hoge energierekeningen zijn zeker 

voor Tilburgers met een lager inkomen een groeiend 

probleem. Wij willen dat er meer ruimte komt in de 

portemonnee door woningen te isoleren en het lokaal 

opwekken van energie eenvoudiger te maken. Het 

verduurzamen van de woningvoorraad is ook een 

economische kans voor het Tilburgse bedrijfsleven.  

De energienotaloze woning is de stip aan de horizon, 

een zeer energiezuinige woning die bij een gemiddeld 

energieverbruik zelf voldoende kan opwekken.  

D66 wil gebouwen duurzamer maken en heeft 

daartoe de volgende voorstellen: 

 

Alle sociale huurwoningen goed geïsoleerd in 

2020 Tilburg kent een kleine 30.000 sociale 

huurwoningen. Met corporaties zijn afspraken 

gemaakt om in de periode 2010-2015 4.000 

woningen te isoleren, te beginnen bij die woningen 

waar de armste mensen wonen. D66 wil dat uiterlijk 

in 2020 alle sociale huurwoningen goed geïsoleerd 

zijn. De nog te renoveren woningen worden bij 

voorkeur ‘energienotaloos’ gerenoveerd. 

Duurzame nieuwbouw     De gemeente stimuleert 

een zo duurzaam mogelijke nieuwbouw. Zelfbouwers 

op gemeentekavels krijgen een energieadvies 

aangeboden. De lagere grondprijs voor zeer energie-

zuinige sociale huurwoningen wordt gehandhaafd.  

Actieve ondersteuning van 

energiecollectieven en coöperaties Via het 

Klimaatbureau ondersteunt de gemeente groepen 

inwoners om hun woning te isoleren of om zelf 

energie op te wekken. De ondersteuning van deze 

energiecollectieven en energiecoöperaties zetten we 

komende jaren met veel energie voort. De 

samenwerking tussen energiecoöperaties wordt waar 

nodig ondersteund, zodat zij ook in staat zijn om te 

participeren in grotere energieprojecten, zoals 

windenergie. 

Duurzaamheidsleningen tegen lage rentes  

Om het investeren in de verduurzaming van de eigen 

woning verder te stimuleren, wil D66 dat er een 

lening komt tegen een lage rente.  

Windmolens van inwoners Bij  windenergie-

projecten krijgen energiecoöperaties en andere 

inwoners de mogelijkheid om (voor een deel) 

eigenaar te worden van een windmolen en de 

opgewekte stroom te gebruiken. Windmolens staan 

wij onder deze voorwaarde nog toe op plaatsen waar 

de effecten op de leefomgeving acceptabel zijn. Wat 

D66 betreft is hiervoor in Tilburg op de industrie-

terreinen Vossenberg, Kraaiven en Spinder nog 

beperkt ruimte. 

Zonnepanelen van inwoners gratis op daken 

van overheidsgebouwen Niet iedereen 

heeft een dak dat geschikt is voor zonnepanelen. Het 

recent gesloten Nationaal Energieakkoord maakt het 

fiscaal aantrekkelijker om stroom op te wekken op 

het dak van een ander. Om dit te stimuleren zal de 

gemeente daken van gemeentegebouwen gratis ter 

beschikking stellen voor zonnepanelen van 

energiecoöperaties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duurzamer ondernemen 

In de gebouwen van bedrijven, scholen en 

instellingen is ook veel potentie voor 

energiebesparing en -opwekking. Een lagere 

energierekening is niet alleen goed voor het milieu, 

maar helpt het bedrijfsleven ook om zijn 

concurrentiepositie te verbeteren. Scholen en 

maatschappelijke instellingen kunnen hun geld ook 

beter besteden dan door de verder oplopende 

energierekeningen te betalen. D66 wil dat gemeente 

onnodige belemmeringen wegneemt en het 

bedrijfsleven, scholen en instellingen waar nodig 

ondersteunt, maar ze tegelijk aanspreekt op hun 

verantwoordelijkheid. 

D66 wil dat bereiken door: 

Green Deals te sluiten met bedrijven en 

instellingen In 2011 is de Midden-Brabantse 

Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en 

Duurzaamheid (MOED) opgericht. MOED is als 

adviseur of projectontwikkelaar betrokken bij een 

groot aantal duurzaamheidsprojecten van bedrijven, 

scholen en instellingen. Afspraken worden vastgelegd 

in Green Deals.  
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Op alle bedrijventerreinen energieadvies aan 

te bieden De met het Bedrijventerrein 

Overleg Regio Tilburg (BORT) ontwikkelde 

bedrijventerreinaanpak (Green Deal Energieke 

Bedrijventerreinen) wordt op alle bedrijventerreinen 

aangeboden. Bedrijven krijgen een energiescan 

aangeboden waarmee ze een op het eigen bedrijf 

toegesneden energieadvies krijgen. 

Belemmerende regels schrappen Regels 

die de verduurzaming belemmeren, worden waar 

mogelijk weggenomen. Bij het Rijk wordt gepleit voor 

een regelarme of regelluwe zone.  

Warmte-uitwisseling te stimuleren Er zijn 

bedrijven met een groot warmteoverschot en 

omliggende bedrijven die juist een warmtevraag 

hebben. De mogelijkheden voor warmte-uitwisseling 

tussen dergelijke bedrijven wordt gestimuleerd. 

Omdat Tilburg al over een warmtenet beschikt, zijn 

daartoe goede mogelijkheden. 

Afval meer te scheiden     Collectieve en meer 

gescheiden afvalinzameling op bedrijventerreinen 

wordt gestimuleerd. 

Meer handhaving van de Wet Milieubeheer 

Naast het stimuleren en faciliteren van bedrijven, 

voeren we ook de handhaving van de Wet 

Milieubeheer op. Deze wet verplicht bedrijven om 

energiereducerende maatregelen te nemen die zich 

binnen vijf jaar terugverdienen. 

 

Van afval naar grondstof 

Tilburg heeft, misschien nog wel meer dan welke stad 

ook in Nederland, een rijke geschiedenis als het gaat 

om het hergebruiken van afval. Niet zonder reden 

staan Tilburgers bekend als ‘kruikenzeikers’.  

Veel afval is geld waard en herbruikbaar als 

grondstof. D66 wil dat afval in principe gescheiden 

wordt indien dat tegen aanvaardbare kosten mogelijk 

is. Dat betekent dat een zo laag mogelijke 

afvalstoffenheffing voor ons geen uitgangspunt is, 

maar wel dat de milieuwinst in verhouding moet 

staan tot de eventuele meerkosten.  

Wij kiezen er daarbij voor om afval scheiden zo 

eenvoudig mogelijk te maken. Daarom pleitte D66 

voor het gescheiden inzamelen van plastic huis-aan-

huis. Het bleek dat dit zonder meerkosten in te 

voeren was, dat dit per inwoner veel meer gescheiden 

plastic afval opleverde, en dat dit bovendien erg 

positief werd gewaardeerd.  

D66 doet daarom de volgende voorstellen: 

Uitbreiden van huis-aan-huis ophalen 

gescheiden afval Het huis-aan-huis ophalen 

van de grootste gescheiden afvalstromen, zoals 

papier, GFT en plastics wordt voortgezet en mogelijk 

uitgebreid met andere afvalstromen, zoals 

drankkartons en luiers. Afhankelijk van de 

uitkomsten van landelijke pilots kunnen deze 

mogelijk gecombineerd worden met andere 

afvalstromen.  

Minder vaak ophalen van restafval De 

frequentie van het huis-aan-huis ophalen van 

restafval kan verminderd worden en op termijn 

wellicht vervallen, ten gunste van het ophalen van 

gescheiden afvalstromen. Er moeten dan wel goede 

brengvoorzieningen komen voor restafval. 

Ophalen grof huisvuil wordt weer gratis      

Het aan huis ophalen van grof huisvuil was gratis en 

wordt dat ook weer. Dit voorkomt onwenselijke 

dumping van afval en vergroot de kans op 

hergebruik. Kringloopwinkels kunnen in aanmerking 

komen voor een vergoeding als zij het aan huis 

ophalen voor hun rekening nemen. Materiaal dat niet 

hergebruikt kan worden, verwerkt de gemeente wat 

ons betreft zo veel mogelijk gescheiden. 

 

Koploper in afvalscheiding Wij willen ruimte 

voor experimenten, zodat de gemeente tot de 

koplopers gaat behoren op het terrein van 

afvalscheiding. De gemeente kan zelf nieuwe 

methoden verkennen, maar zal ook initiatieven van 

inwoners, verenigingen of ondernemers 

ondersteunen. Vergelijkbaar met de aanpak rond 

energie willen we dat de gemeente hiertoe Green 

Deals aangaat. Opbrengsten die de gemeente 

ontvangt voor deze afvalstromen, kan zij beschikbaar 

stellen aan deze initiatieven.  

Mileustraat Berkel-Enschot openhouden      

De drempel om afval te scheiden moet zo laag 

mogelijk zijn. Door het milieubewuste gedrag van de 

inwoners van Berkel-Enschot en Udenhout is de 

milieustraat in Berkel-Enschot al jaren een groot 

succes. D66 stelt daarom voor de milieustraat in 

Berkel-Enschot open te houden. 

 

Groene Mobiliteit 

Voor onze economie is het van belang dat we 

bereikbaar zijn en blijven. Tegelijk levert al dat 

verkeer ook een grote milieubelasting op door 

geluidsoverlast en te veel fijnstof. Het is daarom goed 

dat de afgelopen jaren geïnvesteerd is in de 

tangenten. Dit is goed voor de bereikbaarheid van 

bedrijventerreinen en een ontlasting van de Tilburgse 

ringbanen. D66 wil dat de komende jaren uitstoot 

van fijnstof en geluidsoverlast verder beperkt 

worden. 

D66 wil daarom: 
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Meer laadpalen voor elektrische auto’s         

Het stimuleren van elektrisch rijden wordt voortgezet 

en uitgebreid, omdat dit de uitstoot van fijnstof 

beperkt. In wijken waar niet op eigen terrein 

geparkeerd kan worden, plaatst de gemeente op 

aanvraag gratis laadpalen voor elektrische auto’s. 

Deze parkeerplaatsen zijn exclusief beschikbaar voor 

elektrische auto’s. In de binnenstad, op openbare 

parkeerterreinen en in parkeergarages wordt het 

aantal laadpunten uitgebreid. Ook bij musea en 

andere voorzieningen die bezoekers van buiten 

Tilburg trekken, worden laadpunten gerealiseerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente geeft het goede voorbeeld De 

gemeente zorgt voor het goede voorbeeld door het 

eigen wagenpark zo veel mogelijk elektrisch te 

maken. 

Meer openbare laadpunten voor fietsen   In de 

gemeentelijke fietsparkeergarages worden meer 

laadpunten voor elektrische fietsen gerealiseerd.  

Meer stil asfalt     Het toepassen van stiller asfalt 

wordt voortgezet, ook waar dit kostbaarder is dan 

regulier asfalt. 

Meer geluidsschermen      Op een aantal plaatsen 

in de stad staan nu geen geluidsschermen waar deze 

wel een sterk positief effect zouden hebben op de 

leefbaarheid in de achterliggende wijken. Vaak is het 

niet verplicht deze te plaatsen, omdat er sprake is van 

een bestaande situatie. Indien het een geheel nieuwe 

weg zou zijn, kan het wel verplicht zijn. D66 wil dat 

er in bestaande situaties, zoals op de Blaakweg, 

alsnog een geluidsscherm geplaatst wordt. 

Variabele snelheden op de A58      D66 wil dat 

de maximumsnelheid op de A58 tijdelijk verlaagd 

moet kunnen worden,  indien er sprake is van 

weersomstandigheden die ongunstig zijn voor de 

hoeveelheid fijnstof. 

 

Natuurlijk groen! 

Tilburg is een stad met veel groen. Dat groen is alleen 

niet altijd even zichtbaar en vaak te vinden in 

kloostertuinen, achtertuinen en andere semi-

publieke parken. Om de stad en de dorpen heen zijn 

veel prachtige natuurgebieden te vinden. Die willen 

we koesteren en versterken.  

Een mooie en groene leefomgeving is van belang voor 

ons welbevinden, draagt bij aan  biodiversiteit, en 

aan een goed vestigingsklimaat. Een groene 

leefomgeving is een uitstekende basis voor een 

bloeiende toeristische sector. Naast het versterken 

van de recreatieve functie wil D66 ook de 

soortenrijkdom van onze natuur vergroten. Ook bij 

industrieterreinen mag meer aandacht besteed 

worden aan groen. 

Daarom wil D66: 

Meer groen in de stad  Een deel van Tilburg 

heeft, ondanks de vaak groene achtertuinen, een 

stenige aanblik. D66 wil meer groen in het openbaar 

gebied. Groen draagt bij aan een betere openbare 

ruimte en indien het goed vormgegeven is, levert het 

ook een positieve bijdrage aan de 

veiligheid(sbeleving).  

Meer tijdelijk groen Er zijn kansen voor 

tijdelijk groen. Bijvoorbeeld door het onderhoud van 

braakliggende terreinen te de-intensiveren en de 

natuur daar zijn gang te laten gaan. Uiteraard zorgen 

we ervoor dat deze gebieden toegankelijk blijven, 

zodat de inwoners van Tilburg er ook van kunnen 

genieten. 

De Interpolistuin beter toegankelijk De 

Interpolistuin is een semi-publiek park. D66 wil dat 

het park beter en ruimer toegankelijk wordt. De 

gemeente moet hierover afspraken maken met 

Interpolis. 

Klimaatbestendig Door de verandering van 

het klimaat zal de temperatuur in de gebouwde 

omgeving toenemen (hittestress) en zal er 

waarschijnlijk ook vaker sprake zijn van hevige 

regenval. Door groen slim toe te passen kan dat 

bijdragen aan een beter leefklimaat. We moeten 

zorgen dat we overtollig water kunnen opvangen.  

Grootste stadsbos van Nederland Tilburg 

beschikt over het grootste stadsbos van Nederland. 

Dit gebied is slechts gedeeltelijk goed ontsloten voor 

recreatie. Daarnaast liggen er kansen voor het 

versterken van de natuurwaarde. Het gaat grofweg 

over het gebied ten zuidwesten van de stad, gelegen 

tussen de A58, de Blaak en de Reeshof. Het omvat de 

bekende Oude Warande en de minder goed 

toegankelijke bossen, heide en vennen van en rond 

het waterwingebied (zoals de Kaaistoep). D66 wil dat 

dit gebied beter toegankelijk wordt. Een deel van 
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deze bossen is particulier bezit, niet publiek 

toegankelijk en veelal omheind. D66 wil dat 

veranderen door een Ruimte-voor-Ruimte-regeling 

te introduceren: bos wordt gratis aan de gemeente 

aangeboden in ruil voor een bouwmogelijkheid op 

plekken in het gebied waar dit de natuur niet 

schaadt. Zo kan veel natuurwinst geboekt worden. 

Meer groene verbindingzones     Om natuur om 

de stad en de dorpen te versterken, wil D66 dat 

bestaande groene verbindingszones behouden blijven 

en nieuwe verbindingen worden toegevoegd. Wij 

beperken ons daarbij niet tot het grondgebied van de 

gemeente Tilburg, maar werken bij voorkeur samen 

met andere gemeenten aan onze Brabantse 

landschappen. Dat betekent dat groencompensatie 

ook buiten onze gemeentegrenzen plaats mag vinden.  

Voortzetten Groene Mal         De Groene Mal is 

een succesvolle samenwerking die ten goede komt 

aan natuurontwikkeling, zoals Moerenburg, de 

Dongevallei, het Noorderbos en Huis ter Heide. De 

verschillende belangen worden in deze 

samenwerking op elkaar afgestemd. De gemeente 

werkt hierin samen met organisaties als 

Natuurmonumenten, Brabants Landschap, de 

Brabantse Milieufederatie, Waterschappen, ZLTO en 

de Provincie. D66 wil deze samenwerking 

voortzetten. 
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Werk, 

Economie 

en Arbeid 
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> Innovatie en duurzaamheid zorgt 
voor banen 

> Sluitingstijden horeca 
versoepelen 

> Niet verhogen precariobelasting 
 

 

 

 

 

D66 wil werkgelegenheid creëren in de drie grote sectoren van 

Tilburg, te weten: vrije tijd, zorg en logistiek. De vrijetijdssector 

loopt van De Efteling tot aan de Beekse Bergen en biedt veel werk 

in de regio Hart van Brabant. De zorgsector omvat de 

zorgverzekeraars, de ziekenhuizen, zorginstellingen en het 

bedrijfsleven dat medische toepassing ontwikkelt en produceert. 

De logistieke sector maakt gebruik van de goede verbindingen op 

de weg, het spoor, het water en in Gilze-Rijen in de lucht. 

D66 wil voorwaarden scheppen om het verlies aan banen in de 

voorbije periode van economische crisis te herstellen. Er zullen de 

komende jaren duizenden nieuwe banen toegevoegd moeten 

worden. De nieuwe generatie op de arbeidmarkt moet kansen 

krijgen en kunnen nemen. Dat doen we door het 

vestigingsklimaat in Tilburg  en de regio te versterken. 
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Overbodige belemmerende regels schrappen 

Dat vraagt om vernieuwing op zowel landelijk als 

regionaal en lokaal niveau. Overbodige en/of 

belemmerende regels moeten verdwijnen dan wel 

versoepeld worden. Een belangrijk speerpunt blijft 

het verminderen van de regeldruk voor ondernemers. 

Veel ondernemers willen initiatief nemen en zich 

verder ontwikkelen. Onnodig veel regels remmen nog 

te vaak initiatief. Dit vraagt een gemeente die 

proactief meedenkt, en niet blijft hangen in wat niet 

kan, maar altijd samen met initiatiefnemer kijkt hoe 

zaken wél mogelijk gemaakt kunnen worden. 

Ondersteunen innovatie en duurzaamheid   

Werkgelegenheid maak je door innovatie en 

duurzaamheid. Innovatie zorgt ervoor dat bedrijven 

blijvend kunnen concurreren. Investeren in 

duurzaamheid creëert tevens banen.  

Ondersteunen mkb en zzp We zetten in op 

het versterken van de mogelijkheden voor mkb’ers en 

zzp’ers. Zij vormen een groot deel van onze 

economie. D66 wil deze groep vanuit de gemeente 

blijven ondersteunen, zoals via het 

ondernemersloket. 

Versterken regionale samenwerking             

De regionale samenwerking in Hart van Brabant kan 

verder worden uitgebreid. Het gaat allereerst om 

banen en daarnaast om afstemming van sociale en 

culturele ontwikkelingen. D66 ondersteunt de 

initiatieven (waaronder ondernemersfonds) uit deze 

samenwerking. 

Stimuleer lokale werkgelegenheid bij 

gemeentelijke aanbestedingen      D66 wil dat de 

gemeente bij aanbestedingen ook kijkt naar de 

mogelijkheid om via deze opdrachten bij te dragen 

aan andere beleidsdoelstellingen, zoals 

duurzaamheid en werkgelegenheid (social return on 

investment). In de aanbesteding wordt dan niet 

alleen op prijs geselecteerd, maar ook op 

werkgelegenheidseffecten. Bij opdrachten waar dat 

mogelijk is, proberen we op deze manier mensen aan 

de onderkant van de arbeidsmarkt aan een reguliere 

baan te helpen. 

Openings- en sluitingstijden beperken 

ondernemerschap niet       Als ondernemers 

initiatieven willen nemen die binnen de huidige 

openings- en sluitingstijden nog niet mogelijk zijn, 

zal D66 zich inspannen hieraan tegemoet te komen. 

Het initiatief zal hierbij vanuit ondernemers moeten 

komen. Het mogelijk maken dat winkels 24 uur per 

dag open zijn, zoals bij sommige supermarkten in het 

buitenland al het geval is, kan een eerste stap zijn. 

 

 

 

Detailhandel 

De detailhandel in de binnenstad heeft het al een 

aantal jaren niet makkelijk. De gemeente moet 

samen met de winkeliers investeren in een levendig 

centrum en goede verbindingen maken om de 

inwoners uit de stad en de regio hier hun aankopen 

te laten doen. Datzelfde geldt voor de wijkcentra.  

Detailhandel in de wijken en dorpen            

De vernieuwing en modernisering van de 

wijkwinkelcentra verdient in de komende periode 

extra aandacht. De wijkwinkelcentra zijn van groot 

belang voor de vitaliteit van wijken. Wij werken in 

principe mee aan de vernieuwing van deze centra en 

op een aantal plaatsen staan we ook uitbreiding toe. 

Hierbij is wel oog nodig voor de economische realiteit 

en teruglopende omzet. Vernieuwing en 

investeringen in wijkwinkelcentra moeten dan ook 

niet enkel gericht zijn op het toevoegen van vierkante 

meters winkel, maar vooral gericht zijn op kwaliteit.  

Revitaliseren winkelcentra Winkels die 

verspreid in de wijken liggen, kunnen uitgenodigd 

worden zich te vestigen in (leegstaande) panden in de 

wijkwinkelcentra. Door deze revitalisering kunnen 

sterke wijkwinkelcentra overeind blijven en een 

belangrijke rol blijven spelen in onze wijken en 

dorpskernen.  

Ruimte voor nieuwe supermarkten D66 is 

voorstander van de vestiging van een XL-supermarkt 

op Stappegoor. Supermarkten moeten in staat zijn in 

te spelen op een veranderend winkelgedrag waar het 

gaat om het winkelen voor dagelijkse boodschappen. 

Het zwaartepunt moet hierbij nadrukkelijk liggen op 

de ‘dagelijkse’ boodschappen in de foodsector. D66 

wil verder terughoudend omgaan met het vestigen 

van detailhandel buiten de bestaande binnenstad en 

(wijk)winkelcentra.  

Gratis parkeren bij winkelcentra D66 is 

tegen betaald parkeren in winkelgebieden dichtbij 

huis. Voor het centrum moet een goed evenwicht 

gevonden worden tussen het aantrekkelijk beprijzen 

van parkeren en een gesloten parkeerexploitatie. 

Precariobelasting D66 wil de 

precariobelasting voor kleinschalige initiatieven (tot 

2 m2) afschaffen. Op deze manier kunnen 

ondernemers een bijdrage leveren aan het verfraaien 

van het straatbeeld zonder dat dit gepaard gaat met 

een buitenproportionele (administratieve) last. 
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Horeca 

De horeca is belangrijk voor de aantrekkingskracht 

van Tilburg. Gezellige terrassen zorgen voor een 

levendige sfeer en een prettig verblijfsklimaat. Ook 

voor een goed studentenleven is goede horeca 

belangrijk. Tilburg mag trots zijn op het horeca-

aanbod. D66 ziet op een aantal punten verbetering: 

Ondersteunen van nieuwe initiatieven rond 

sluitingstijden    Mochten er nieuwe initiatieven  

 

komen die vragen om verdere versoepeling van het 

sluitingstijdenbeleid, dan staat D66 daar welwillend 

tegenover. Het is belangrijk dat hierbij goede 

afspraken worden gemaakt rondom veiligheid en 

overlast. Het gebied binnen de cityring is het 

kloppend hart van de stad. Binnen de cityring geldt 

een ruimhartig regime ten aanzien van het toestaan 

van horeca en terrassen en de openingstijden 

daarvan.  

Niet verhogen precariobelasting Voor het 

uitstallen van een terras betaalt een 

horecaondernemer precariobelasting. Dit is een 

jaarlijkse belasting. Wat D66 betreft, wordt die niet 

verder verhoogd en vindt daarbovenop geen extra 

precarioheffing plaats voor hetzelfde terras bij 

evenementen als de kermis.  

Verruimen mogelijkheid tot vestiging 

amusementshal Tilburg kent op dit 

moment één amusementshal met gokfaciliteit, aan 

het Pieter Vreedeplein. In het verleden hebben zich 

meerdere partijen gemeld die graag willen investeren 

in een tweede vestiging. Op dit moment is dat niet 

toegestaan in Tilburg. D66 wil de mogelijkheid voor 

de vestiging van een nieuwe amusements- of gokhal 

onder voorwaarden toestaan. Belangrijk is dat er 

goede preventie is van gokverslaving en dat de 

gemeente samen met de ondernemer ongewenste 

effecten als overlast voorkomt. 
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Integraal
; Sociaal 

Beleid 



Verkiezingsprogramma D66 Tilburg 2014 - 2018  

25 

 

> Aandacht voor ouderen en 
ZZP'ers 

> Armoede voorkomen door 
diploma en werk 

> Weer aan het werk door de 
scholingslening 

 

 

 

 

 

 

 

D66 vindt dat de gemeente Tilburg een verbindende slag moet 

maken in het sociale beleid. Op dit moment wordt beleid op het 

gebied van onderwijs, arbeidsparticipatie, armoedebeleid en 

emancipatie nog te veel op zichzelf uitgevoerd. D66 wil dat 

komende jaren een overkoepelende visie wordt geformuleerd. 

Het sociale beleid is nu nog te veel gericht op het ondersteunen 

van mensen in plaats van het structureel verbeteren van hun 

mogelijkheden in de maatschappij. D66 vindt dat de gemeente 

mensen moet helpen om vanuit hun kracht een plaats op de 

sociale ladder te verwerven. Armoedebeleid op zichzelf bestrijdt 

de armoede niet, maar enkel de effecten van armoede. D66 blijft 

pleiten voor een integrale aanpak van armoede. Dit doen we 
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liever niet door slechts effecten te bestrijden. D66 vindt dat 

armoede pas echt bestreden wordt als Tilburg er een schepje 

bovenop doet: het bestrijden van voortijdig schoolverlaten, 

ervoor zorgen dat jongeren met een diploma van school komen, 

mensen die werkloos zijn voortvarend helpen met een baan 

zoeken en doorgaan met vrouwenemancipatie. Daar zullen we de 

komende vier jaar ook weer aandacht voor vragen.  

 
Armoedebeleid ook gericht op zzp en ouderen 

D66 vindt de bestrijding van armoede belangrijk. In 

Tilburg is armoedebeleid gericht op mensen die 

bekend zijn bij de gemeente. Dit leidt tot een juiste 

proactieve benadering van mensen van wie de 

gemeente weet dat ze een steun in de rug nodig 

hebben. 

In Tilburg moet meer aandacht komen voor groepen 

waar armoede (latent) aanwezig is. Daarom wil D66 

speciale aandacht voor zzp’ers en ouderen, omdat 

mensen in deze groepen door bijvoorbeeld tegenslag, 

direct in een armoedesituatie kunnen belanden. 

Armoedebeleid juist richten op vrouwen 

Daarnaast vindt D66 dat nog een te groot aantal 

vrouwen in armoede leeft. Uit onderzoeken blijkt dat 

onder de mensen die nu gebruikmaken van het 

armoedebeleid, veel eenoudergezinnen met een 

vrouwelijk gezinshoofd zijn. Daarom wil D66 

activiteiten op het gebied van emancipatie krachtig 

doorzetten. Voor D66 houdt emancipatie in de eerste 

plaats in dat vrouwen bewust worden gemaakt van 

het belang om volwaardig mee te doen op de 

arbeidsmarkt. Bij verlies van een baan of bij een 

scheiding geeft dit meer kans op succes om 

zelfstandig tegenslag het hoofd te bieden. 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsparticipatie  

De afgelopen jaren hebben we in Tilburg een 

verandering ingezet op arbeidsparticipatie en re-

integratie. Het rondpompen van mensen in re-

integratietrajecten en aparte regelingen hebben we 

een halt toegeroepen en omgezet in het gericht 

helpen van mensen naar een nieuwe baan. 

De komende jaren zal landelijk eenzelfde beweging 

verder worden ingezet. De transitie van de 

arbeidsparticipatie heeft daarbij een regionale kleur. 

D66 vindt dat Tilburg zijn rol moet pakken als 

centrumgemeente in de regio Hart van Brabant en 

nauw moet samenwerken met de andere gemeenten 

op dit gebied. Daarnaast wil D66: 

 

 

 

 

 

 

 

Slimme regionale samenwerking creëren bij 

arbeidsparticipatie D66 wil dat gemeentes op 

regionaal niveau samenwerken in een aanpak van 

arbeidsparticipatie. Dit houdt een nauwe 

samenwerking in van de sociale diensten, en een 

nauwe samenwerking tussen sociale werkplaatsen 

(SW). Daarbij is een fusie van de SW-bedrijven in 

deze arbeidsmarktregio een logische optie. 

Nauwe samenwerking met UWV D66 wil 

dat de samenwerking met het UWV uitgebreid wordt. 

In samenwerking met ondernemers, maatschappelijk 

middenveld en de gemeente moeten mensen zo snel 

mogelijk aan het werk geholpen worden. Zo 

voorkomen we dat mensen te lang niet werken en 

daardoor hun waarde voor de arbeidsmarkt 

verliezen. 
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Inzetten bijstandsgerechtigden op 

maatschappelijk nuttig werk D66 vindt dat 

bijstandsgerechtigden ingezet kunnen worden op 

maatschappelijk nuttig werk en zo tegemoetkomen 

aan de landelijk geregelde tegenprestatie. Wel stelt 

D66 als randvoorwaarde dat het werk zodanig moet 

zijn dat dit leidt tot ontwikkeling van kennis of 

competenties van de bijstandsgerechtigde, zodat de 

kans op werk vergroot wordt. 

Meer aandacht voor ouderen Snel elkaar 

opvolgende ontwikkelingen in de maatschappij 

dreigen de aandacht voor de meerwaarde die deze 

generatie te bieden heeft te laten verslappen. D66 

Tilburg wil deze ontwikkeling keren. Ouderen staan 

immers juist midden in de samenleving en laten keer 

op keer zien dat ze zich graag een leven lang blijven 

ontplooien, willen meegaan met nieuwe 

ontwikkelingen en bereid zijn een leven lang te leren. 

De gemeentelijke overheid moet volgens D66 actief 

organiseren dat ouderen niet aan de zijlijn blijven 

staan, maar zo veel mogelijk van hun opgebouwde 

ervaring en kennis kunnen delen met jongere 

generaties, met heel de Tilburgse samenleving, 

waarbij zij bovendien tegelijkertijd hun eigen kansen 

zien groeien. 

Ruimte voor scholing  D66 vindt dat de afstand 

tot de arbeidsmarkt verkleind kan worden door 

scholing. Daarom blijft D66 zich inzetten voor 

scholing van bijstandsgerechtigden. Daarnaast wil 

D66 dat een scholingslening ingesteld moet worden 

voor mensen die een afstand hebben tot de 

arbeidsmarkt. D66 denkt dan voornamelijk aan 

vrouwelijke herintreders op de arbeidsmarkt en 

ouderen die werkloos zijn geworden. 

 

Voorkomen en beperken van 

schulden  

Het voorkomen en beperken van schulden is een 

belangrijk instrument om bij mensen de 

armoedecirkel te doorbreken. D66 streeft naar  

maximale inzet op preventie en snelle hulp bij 

schuldproblematiek. Volgens D66 moet het 

schuldhulpverleningstraject in een zo vroeg mogelijk 

stadium afgestemd zijn op de zelfredzaamheid en 

motivatie van de betrokkene, waarbij een goede 

inschatting van de capaciteiten van de cliënt van 

belang is en er een vangnet moet zijn. 
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Dicht bij 

inwoners 
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> Wijkverpleegkundige centraal in 
de zorg 

> D66 omarmt mantelzorg 

> Jeugdzorg: Het kind centraal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeenten krijgen steeds meer de verantwoordelijkheid voor 

belangrijke zorgtaken. Zaken die in het verleden de 

verantwoordelijkheid van de rijksoverheid of de provincie waren, 

komen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit biedt 

kansen voor Tilburg om zaken efficiënter te regelen. Door een 

koppeling te leggen tussen onderwijs, zorg en participatiebeleid 

kunnen zaken beter en efficiënter georganiseerd worden. 

Gemeenten krijgen hierbij te maken met grote bezuinigen op het 

zorgbudget. Hierdoor zal een groter beroep gedaan worden op 

wat mensen, en hun omgeving, zelf kunnen. Goede en 

toegankelijke zorg blijft hierbij belangrijk. 
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Transitie in de zorg regionaal en integraal 

uitvoeren Veel gemeenten zijn individueel 

onvoldoende groot om de volledige decentralisaties 

in eigen beheer uit te voeren. Ze zullen straks moeten 

samenwerken, bijvoorbeeld voor de inkoop van 

(jeugd)zorg. In onze regio kan dat samen met de 

gemeenten in Midden-Brabant. D66 ziet de 

verbinding tussen de drie decentralisaties als 

essentieel tot het succesvol uitvoeren van beleid op 

lokaal niveau (bijvoorbeeld bij multi-

probleemgezinnen). Door één intakegesprek met één 

aanspreekpunt (regisseur) in plaats van tien 

hulpverleners kan ook een deel van de korting op de 

budgetten worden opgevangen. 

 

Zorginnovatie   Als er minder middelen 

beschikbaar zijn, is het belangrijk dat er gekeken 

blijft worden hoe er slimmer en efficiënter gewerkt 

kan worden. D66 wil blijven investeren in 

zorginnovatie. Dit kan door innovatie en 

vernieuwingsbudgetten beschikbaar te stellen en 

door ruimte te bieden aan nieuwe (kleinschalige) 

initiatieven. Ook de ambities in Middpoint rondom 

Social Innovation en care kunnen hier een bijdrage 

aan leveren. 

 

Toegankelijkheid publieke voorzieningen   

Het is belangrijk dat mensen die afhankelijk zijn van 

een rolstoel, scootmobiel of andere ondersteuning, 

zich goed kunnen verplaatsen in de stad. Hiervoor is 

het belangrijk dat de openbare ruimte en openbare 

gebouwen goed toegankelijk zijn. Dit is nog lang niet 

altijd het geval. Ook bij andere instellingen en 

bedrijven is vaak nog een wereld te winnen. D66 wil 

een actieplan opstellen om de toegankelijkheid voor 

mindervaliden te verbeteren. 

 

Inrichting langdurige zorg 

D66 wil een centrale rol voor de 

wijkverpleegkundige Deze verpleegkundige 

staat dichtbij en vormt het centrale aanspreekpunt 

voor mensen met een zorgbehoefte. De 

verpleegkundige krijgt wat D66 betreft ook veel 

vrijheid om het werk uit te voeren. Dus zo min 

mogelijk protocollen en formulieren, zo veel mogelijk 

gebruik van vakkennis en gezond verstand. 

 

D66 is voorstander van (private) kleine en 

lokale of wijkgebonden woon- en 

zorginitiatieven en wil deze waar mogelijk 

ondersteunen Dergelijke initiatieven ontstaan bij 

voorkeur bottom up. Regelgeving die de initiatieven 

in de kiem smoort, willen we zo veel mogelijk 

wegnemen en waar dit nuttig is, zal de gemeente 

initiatieven bevorderen, bijvoorbeeld door 

verschillende partijen rond de tafel uit te nodigen.  

 

D66 wil dat de kwaliteit van de zorg is 

gewaarborgd.    Verzorgingstaken zullen moeten 

worden verricht door medewerkers die daarvoor 

voldoende zijn opgeleid. Dat betekent dat niet alleen 

ingekocht moet worden op prijs, maar ook op de 

kwaliteit van de zorg. 

D66 wil een goede verankering van het recht op PGB 

in zowel de nieuwe WMO als de nieuwe kern-AWBZ. 

D66 ziet het persoonsgebonden budget als een 

volwaardig alternatief naast  de door de gemeente 

ingekochte zorg. De zorgvrager moet zelf tussen een 

PGB en zorg-in-natura kunnen kiezen. 

D66 omarmt mantelzorg De meest 

persoonlijke zorg is wat D66 betreft mantelzorg. Zorg 

gegeven door de mensen dicht bij de 

zorgbehoevende, zoals familie en vrienden. Daarna 

komen kennissen, en pas daarna zorgverleners. De 

gemeente ondersteunt de mantelzorgers goed. 

Bijvoorbeeld door hen een aantal dagen per jaar 

toegang te geven tot vervanging door zorgverleners, 

tijdens vakantie of verplichtingen. Daarbij maakt de 

gemeente wat ons betreft niet alleen beleid over 

mantelzorgers, maar ook beleid met mantelzorgers. 

Contour en de Twern kunnen hier een belangrijke rol 

in spelen. 

D66 wil dat de gemeente zorg draagt voor 

adequaat vervoer voor verschillende 

doelgroepen Vervoer van en naar dagbesteding 

en uitjes zorgt ervoor dat mensen niet in een 

isolement raken en zich kunnen blijven ontplooien. 

Dit mag daarom niet het kind van de rekening 

worden. Om vervoer betaalbaar te maken, moet de 

financiering vanuit verschillende regelingen ontschot 

worden. 

D66 vindt dat ouderen zo lang mogelijk thuis 

moeten kunnen blijven wonen     D66 vindt het 

goed voor het welzijn van ouderen als zij zo lang 

mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente 

zorgt wat ons betreft voor huisvesting van ouderen in 

de wijken, zodat zij gemakkelijk kunnen blijven 

meedoen in de wijk waar ze wonen. 

 

Jeugd(zorg) 

D66 is voorstander van het decentraliseren van de 

verantwoordelijkheid voor jeugdzorg naar 

gemeenten, omdat de overheid zo de zorg voor het 

kind zo veel mogelijk in de eigen omgeving kan 

organiseren. Daarnaast is het eenvoudiger om een 

verbinding tussen school en werk tot stand te 

brengen. De overheveling van de taken naar de  
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gemeenten moet ertoe leiden dat de zorg voor 

jongeren ook echt beter wordt. Dus naar de situatie 

waarin per betrokken gezin sprake is van één plan 

met één duidelijke regisseur. 

Bij de uitvoering van de jeugdzorg stelt D66 

nadrukkelijk het kind centraal      Dat 

klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het helaas niet. 

Jeugdzorg moet vooral gebruikmaken van de eigen 

kracht van gezinnen. Door effectieve gezinshulp 

moeten uithuisplaatsingen zo veel mogelijk 

voorkomen worden. Bij melding van verwaarlozing 

en misbruik handelt de overheid snel, uiteraard met 

oog voor de specifieke situatie. D66 wil voorkomen 

dat kinderen onnodig lang in dergelijke situaties 

verblijven. Centraal voor D66 staat het 

oplossingsgericht werken. Wat werkt, doe je vaker. 

Wat niet werkt, doe je anders. Wat niet kapot is, 

repareer je niet. 

De overheid geeft professionals de ruimte om met het 

kind, de ouders en andere partijen een individuele 

aanpak te creëren om maatwerk te kunnen leveren.  

Daarnaast: 

D66 vertrouwt op de eigen kracht van 

professionals, ouders en het kind  

Professionals, ouders en het kind kunnen in een 

wederkerige relatie beter preventief te werk gaan dan 

ambtenaren. D66 wil dan ook dat de gemeente en de 

professionals kijken naar ‘wat wel kan’ in plaats van 

‘wat niet kan’, en daarbij zo veel mogelijk met het 

kind praten en niet over het kind. Daarnaast wil D66 

aandacht voor de match tussen gezinsvoogden en 

gezinnen: als het niet klikt, moet de gemeente op 

zoek naar een andere voogd. 

D66 is voorstander van een wijkgerichte 

aanpak        Hulpverleners kennen de mensen in de 

wijk en de problemen die daar spelen. Zij moeten dus 

wat ons betreft vooraan staan en een leidende rol 

krijgen in de jeugdhulp, bijvoorbeeld als de regisseur 

of het aanspreekpunt. 

D66 wil dat de gemeente investeert in vroege 

signalering van problemen en preventie    

Door potentiële problemen vroegtijdig te signaleren, 

bijvoorbeeld op scholen en consultatiebureaus, 

kunnen latere problemen worden voorkomen. Een 

nadrukkelijke samenwerking (of integratie) van de 

huidige Centra voor Jeugd en Gezin met scholen, kan 

hier een bijdrage aan leveren. De huisarts is een 

professional en moet kunnen blijven doorverwijzen 

indien hij dat nodig vindt. D66 wil dat de kwaliteit 

van de zorg is gewaarborgd. Omdat het hier gaat om 

kwetsbare groepen, willen we goed opgeleide 

jeugdzorgwerkers. 

Verbinden onderwijs en jeugdzorg Vanuit 

het onderwijs kan een sterke preventieve werking 

uitgaan en hiermee kan de aanspraak op jeugdzorg 

worden verminderd. D66 wil dat de taken jeugdzorg 

en onderwijs onder één wethouder vallen, omdat de 

taken sterk met elkaar verbonden zijn. 
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> Investeren in kunst en cultuur 

> Cultuur brengen naar de jeugd 

> Cultureel erfgoed koesteren 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunst en cultuur vormen belangrijke elementen in een 

samenleving. Zij kunnen een brug vormen tussen mensen en 

aanzetten tot nieuwe gedachten. D66 zet daarom in op een 

kwalitatief en divers cultureel aanbod voor alle Tilburgers.  

Cultuur heeft ook een belangrijke economische waarde. Een 

breed cultureel aanbod draagt bij aan een aantrekkelijk 

vestigingsklimaat. D66 wil dan ook extra investeren in 

dwarsverbanden tussen cultuur en economie.  
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Kunst huisvesten 

Voor de huisvesting van culturele instellingen, 

ateliers voor (jonge) kunstenaars en andere vormen 

van cultureel ondernemerschap, ziet D66 onder meer 

mogelijkheden in de ontwikkelingen rond de 

Spoorzone en het Veemarktkwartier. Daarbij ziet 

D66 meerwaarde in het gezamenlijk huisvesten van 

meerdere betrokkenen onder één dak. Op die manier 

kunnen faciliteiten optimaal worden benut en 

kunnen makers van kunst elkaar in hun werk 

inspireren. Dat levert interessante kruisbestuivingen 

en onverwachte ontmoetingen op, voor zowel de 

makers van kunst en cultuur, als voor hen die dit 

bezoeken. Niet alleen in nieuwbouw is ruimte voor 

cultureel ondernemerschap. D66 ziet ook 

mogelijkheden om bijvoorbeeld deze ondernemers 

tijdelijk te huisvesten in leegstaande bedrijfs- of 

kantoorpanden. 

D66 is van mening dat Midi als theater behouden 

moet blijven en zo spoedig mogelijk weer in gebruik 

moet worden genomen. Om ook in de toekomst een 

rendabele exploitatie van 013 mogelijk te maken 

staat D66 open voor verbouwingsplannen. Dit staat 

of valt wel met een sluitende exploitatie. 

 

Ateliers en ondernemerschap 

Voor kunstenaars maar ook voor startende 

ondernemers is een betaalbaar atelier of 

bedrijfsruimte van het allergrootste belang. Dat de 

strikte grens tussen kunst en ondernemerschap de 

laatste jaren vervaagt, is een goede ontwikkeling. 

Stichting Ateliers biedt al vele jaren ateliers aan 

kunstenaars aan, die op tijdelijke of permanente 

basis zijn gerealiseerd in bestaande gebouwen die 

een andere functie behoeven. Gezien de kennis die de 

stichting  Ateliers bezit, is het een goede zaak als de 

stichting ook in de toekomst gebouwen in beheer 

krijgt, die, naast als atelier, ook als bedrijfsruimte 

voor startende ondernemers buiten de kunstsector 

beschikbaar komen.  

 

Kunst maken 

Op het gebied van kunst maken, wil D66 dat de 

gemeente de komende jaren faciliterend optreedt en 

daar waar nodig de kunst ondersteunt. Dit willen we 

als volgt doen: 

Investeren in aanbod van kunst Tilburg 

kent een ruim aanbod aan dans-, muziek- en 

theatervoorstellingen. D66 heeft de ambitie om dit 

aanbod niet alleen te behouden, maar ook verder te 

versterken. Hierbij moet volop ruimte zijn voor jong 

talent dat van de Tilburgse kunstopleidingen komt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oog hebben voor overgang van 

Kunstenopleidingen naar kunst maakt jong 

Met de Fontys Hogeschool voor de Kunsten heeft 

Tilburg een unieke reeks opleidingen in huis. 

Studenten en afgestudeerden van deze opleiding 

dragen dan ook bij aan een verrijking van het 

culturele aanbod in Tilburg. Met de 

rijksbezuinigingen op cultuur van de afgelopen jaren 

is er echter een gat ontstaan in het 

ontplooiingstraject dat een jonge kunstenaar 

doorloopt, van afstuderen naar al dan niet 

zelfstandige beroepsbeoefening. Dit gat kon ontstaan 

door onder andere het weggevallen Productiehuis 

Brabant en Station Zuid. D66 vindt dat jonge 

kunstenaars in dit ontplooiingstraject ondersteund 

dienen te worden. Hierbij valt te denken aan het 

beschikbaar stellen van middelen aan organisaties als 

l'Avventura, Dans Brabant en Magogo, die nu reeds 

een rol spelen in dit ontplooiingstraject. 

Geld voor kleinschalige initiatieven Het 

huidige beleid voor kunst, cultuur en evenementen 

was de laatste jaren vooral gericht op de grotere 

instellingen waarmee de gemeente een meerjarige 

overeenkomst heeft. D66 ziet echter ook een 

duidelijke behoefte voor incidentele ondersteuning 

van vooral startende initiatieven. D66 pleit voor een 

fonds waaruit deze kleinschalige initiatieven 

ondersteund kunnen worden. Hierbij is het 

belangrijk dat de gemeente een snel besluit neemt 

over deze kleine aanvragen. 

Beeldende kunst D66 is voor meer kunst in 

de openbare ruimte. Dit is te realiseren door in 

aantal meer, maar in prijs minder dure, kunstwerken 

te plaatsen. Daarbij dienen omwonenden te worden 
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betrokken bij de formulering van de opdracht die 

verstrekt wordt aan een kunstenaar, zodat kunst ook 

echt eigen wordt. Opdrachten die betaald worden uit 

gemeentelijke fondsen worden middels een open en 

transparante aanbestedingsprocedure verstrekt. 

Kunst ook voor de jeugd 

Jeugd en jongeren zijn zeer creatief en beleven en 

uiten zich op zeer diverse en vaak vernieuwende 

manieren. Dit brengt met zich mee dat hun behoeften 

en uitingen op het vlak van cultuur vaak niet passen 

in de bestaande structuren van podia en subsidies. 

D66 vindt dat voor zulke vernieuwende 

cultuuruitingen ruimte geschapen moet worden.  

D66 wil de komende jaren voor de jeugd twee zaken 

bereiken: 

Ondersteunen van kunstuitingen door jeugd 

Dit kan door relatief kleine bijdragen voor jeugd en 

jongeren beschikbaar te stellen via zeer korte 

procedures. Naast subsidies kunnen ook ruimtes 

beschikbaar gesteld worden. De Hall of Fame heeft 

zich de laatste jaren bewezen. De Hall of Fame dient 

daarom een definitieve plaats in Tilburg te krijgen. 

Ook in buurt- en wijkcentra ziet D66 een plek voor 

jongeren om zich (op cultureel vlak) te ontplooien. 

Investeren in cultuureducatie en musea      

D66 vindt het belangrijk dat alle jongeren - ongeacht 

hun achtergrond en opleidingsniveau - kennis maken 

met een breed cultureel aanbod. Cultuureducatie 

verdient daarom een plek in het onderwijs. Om de 

culturele participatie van jongeren te bevorderen, 

worden de Tilburgse musea gratis toegankelijk 

gemaakt voor jongeren én studenten.  

 

Cultureel erfgoed 

D66 vindt het van belang dat het Tilburgse cultureel 

erfgoed bewaard blijft en toegankelijk gemaakt 

wordt. Daarom zet D66 de komende jaren zich voor 

twee zaken in: 

Bewaren en toegankelijk maken van ons 

erfgoed      Er dient een plek te komen om lokale 

collecties en de geschiedenis van Tilburg veilig te 

stellen en toegankelijk te maken. Wij denken hierbij 

aan een bundeling met het Textielmuseum. Ook het 

stadsarchief dient hierin betrokken te worden. D66 is 

bereid hierin te investeren, mits een sluitende 

exploitatie mogelijk is. 

Evaluatie en mogelijk uitbreiden van het 

monumentenbeleid De afgelopen jaren zijn er 

geen of nauwelijks gebouwen geplaatst op de 

gemeentelijke monumentenlijst. Tilburg verdient 

echter een duidelijke visie op zijn monumentale en 

beeldbepalende gebouwen. Dit kan niet enkel door 

kosten en budgetten ingegeven zijn. Het is in de 

eerste plaats aan de eigenaren van monumentale 

panden om deze te onderhouden. Wanneer de 

panden niet meer geschikt zijn voor gebruik binnen 

hun bestemming, dient de gemeente constructief 

mee te werken aan herbestemming. Pas in de laatste 

plaats moet gedacht worden aan sloop. Twee groepen 

monumenten verdienen de komende jaren de 

aandacht: 

De komende jaren komen in Tilburg vele kerken leeg 

te staan. De gemeente dient een duidelijke visie neer 

te zetten voor de toekomst van deze veelal 

beeldbepalende gebouwen. Dit kan herbestemming 

maar ook sloop zijn. Gezien het aantal kerken die het 

betreft, dient er een eenduidig beleid te komen, zodat 

dit in totaliteit kan worden afgewogen in plaats van 

incidentgedreven te zijn. 

Beeldbepalende gebouwen van de periode na de 

Tweede Wereldoorlog verdienen een plek op de 

monumentenlijst van Tilburg. D66 wil een analyse 

van deze gebouwen en een eventuele plaatsing op de 

monumentenlijst. 
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blijven 

stimuleren 



Verkiezingsprogramma D66 Tilburg 2014 - 2018  

37 

 

 

> Toerisme in Tilburg stimuleren 

> Van kermis tot kunst 

> Plezier en inspiratie in Tilburg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D66 ziet volop kansen voor toeristische ontwikkeling in Tilburg 

en de directe regio. Het al onderscheidende (re)creatieve karakter 

van Tilburg, met sterke ankers als Festival Mundial, de Kermis, 

instellingen als 013 en musea als De Pont, het Textielmuseum en 

het Natuurmuseum, kan met gericht beleid worden versterkt. 
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Voor het cultureel toerisme zijn het Natuurmuseum, 

het museum voor moderne kunst De Pont, het 

Textielmuseum en het tekenlokaal van Vincent van 

Gogh de belangrijke instituten voor Tilburg. D66 wil 

deze musea ondersteunen. 

Met het voeren van een gericht stimuleringsbeleid 

maakt D66 zich er sterk voor, dat ook de pluspunten 

van ‘Statteland Tilburg’ zich in dit profiel verankeren 

zodat het klimaat voor culturele ondernemers wordt 

bevorderd en toeristische ontwikkeling en 

duurzaamheid hand in hand gaan. 

Centraal in Brabant gelegen, in de nabijheid van 

natuur en kenmerkende attracties, biedt Tilburg een 

prima uitvalsbasis voor een toeristisch bezoek dat het 

beste van twee werelden verbindt. Zowel de pracht en 

kracht van natuur en landschap als meer stedelijk 

gericht vertier, door bijvoorbeeld het bezoek aan de 

verscheidenheid aan niche- festivals die in Tilburg 

plaatsvinden op het gebied van dans, muziek en 

theater, passen in het cultuurprofiel van de stad. 

D66 wil een beleid voeren waar Tilburg zichzelf in 

herkent, maar dat tevens aansprekend is voor het 

aantrekken van bezoekers en verblijfstoeristen. 

Aangetrokken door de mix van het aanbod dat 

Tilburg te bieden heeft. Toerisme biedt belangrijke 

kansen voor economische ontwikkeling. Een 

geschakeerd aanbod aan cultuur en recreatieve 

voorzieningen heeft daarbij tevens een positieve 

uitwerking op het vestigingsklimaat. D66 wil deze 

kansen bevorderen en waar mogelijk uitbouwen om 

daarmee de toeristische aantrekkingskracht van 

Tilburg te vergroten. 

D66 wil dat een stadscamping en hostel worden 

ingericht in de stad. Dit ziet D66 het liefst als 

initiatief vanuit de stad, waarbij de gemeente 

faciliteert in goede voorzieningen, bereikbaarheid en 

afstemming van vergunningen. 
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Inzetten 

Op gezond 
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> Zaalhuur sportclubs verlagen 

> Sport op school stimuleren 

> Topsport en breedtesport 
verbinden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport blijft een bepalende en belangrijke factor in Tilburg. Sport 

zorgt voor sociale en fysieke ontwikkeling van kinderen en is een 

belangrijke factor in de gezondheid van mensen.  

Naast breedtesport en amateursport is ook topsport belangrijk 

voor Tilburg. Willem II, Tilburg Trappers, Tilburg Ten Miles en 

de hockeyclubs betrekken met grote regelmaat duizenden 

Tilburgers bij de sport. Zij vervullen een belangrijke verbindende 

rol voor de inwoners van de stad en zijn een sportief uithangbord 

voor Tilburg. 
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D66 blijft zich inzetten voor een gezond sportklimaat 

in Tilburg, en wil: 

Meer samenwerking tussen sportclubs 

Sportclubs kunnen meer kracht ontwikkelen door 

samen te werken. Vandaar dat wij ook voorstander 

zijn van meer gedegen overleg en afstemming van de 

clubs. De gemeente speelt hierin al een faciliterende 

rol, die nog verder mag worden uitgebreid. Met name 

door de clubs deskundigheid aan te bieden, zodat zij 

zo veel mogelijk zelfstandig kunnen functioneren. 

Actievere samenwerking tussen de clubs zal 

uiteindelijk ook leiden tot minder sportclubs met een  

professionelere aanpak. 

Topsport vanuit breedtesport   De breedtesport 

is de motor van de topsport. Vandaar dat we meer 

gaan voor satellietclubs die topclubs actief gaan 

ondersteunen. Door uitwisselen van leden, trainers, 

accommodaties en beleid. Elkaar steviger maken om 

samen van Tilburg een topsportstad te maken. Meer 

door minder. Breedtesport is voor ons gezond als de 

sportclub zelfstandig kan bestaan. Met een reële 

begroting en uitdagende doelstellingen.  

Blijven investeren in sport op school  Ook 

willen wij meer aandacht voor sport op school. Door 

het inzetten van de combinatiefunctionarissen 

worden de mogelijkheden vergroot. Er is echter meer 

nodig om sport op school een voldoende basis te 

geven, zodat het ook leidt tot 

gezondheidsverbetering. D66 wil een betere 

aansluiting van scholen en sportclubs in het concept 

van zeven tot zeven naar school.  

Herstructurering voetbalvelden     Om voetbal-

clubs levensvatbaar te houden, willen wij dat de 

sportvelden geherstructureerd worden. Dit betekent 

dat we goed willen kijken naar een levensvatbare 

exploitatie van de velden. Daar waar nodig zullen 

velden gesaneerd worden of samengetrokken worden 

op een locatie. Daarbij zijn we bereid om ook te 

investeren, zodat we een toekomstvaste oplossing 

creëren. 

Herstructurering zaalhuur Zaalhuur is voor 

zaalsportverenigingen een steeds groter wordende 

kostencomponent. Samen met het vaak afnemende 

ledental van een vereniging kan dit sportclubs in 

problemen brengen. D66 wil de zaalhuur beter 

afstemmen op een aanvaardbare hoogte van de 

contributie van sportclubs. 
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> Voor een groen en vitaal Tilburg 

> Winkelen, zorg en ontmoeten in 
je eigen buurt. 

> Kansen pakken in Spoorzone, 
Piushaven en Koningsoord 

 

 

 

Tilburg is een stad met vele bijzondere buurten en een gemeente 

met prachtige dorpen. Het is een prettige stad om te wonen, leven 

en werken. Wat goed is, willen we behouden en versterken. Er 

zijn ook nog grote kansen om iets bijzonders toe te voegen. Denk 

bijvoorbeeld aan de Spoorzone, de Piushaven en Koningsoord. 

Dat zal voor een groot deel in de bestaande stad plaatsvinden. 

Daarom is het van belang dat deze toevoegingen zich goed 

verhouden tot het bestaande. We willen niet dat nieuwe 

gebouwen de oude afstoten; ze moeten elkaar complementeren.  

Onze buurten en dorpen beschikken over meerdere 

ontmoetingsplekken, zoals parken, speeltuinen, 

kinderboerderijen en wijkgebouwen. Wij vinden deze plekken van 

belang, omdat zij de samenleving versterken. Wij ondersteunen 

met enthousiasme het zelfinitiatief op dit vlak, omdat dit veel 

krachtiger is dan door de overheid onderhouden 

ontmoetingsplekken.  
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Vitale dorpen en buurten  

We willen dat buurten een eigen identiteit hebben, 

dat mensen er graag wonen. Bij nieuwe wijken en 

herstructureringen moeten de wensen van 

(toekomstige) bewoners centraal staan. Om bestaande 

wijken te versterken, willen wij ruimte geven aan 

initiatieven van burgers, in het bijzonder initiatieven 

die als een ontmoetingsplek fungeren. De overheid 

moet zorgdragen voor voldoende voorzieningen.  

Daarom kiest D66 voor: 

Winkels en zorgvoorzieningen in alle wijken 

en dorpen Wij vinden het van belang dat de 

winkelcentra en de basiszorg in wijken en dorpen 

aanwezig zijn. Waar nodig geven we ruimte aan 

aanpassingen van winkels, mits die bijdragen aan de 

levensvatbaarheid van deze buurtvoorzieningen.  

Koningsoord: het nieuwe hart van Berkel-

Enschot        Van uitstel mag geen afstel komen. D66 

wil dat het klooster omgevormd wordt tot het nieuwe 

dorpshart van Berkel-Enschot. Gelet op het belang 

van deze ontwikkeling mag de gemeente hierin een rol 

op zich nemen.  

Ondersteunen van initiatieven      De gemeente 

zal bewonersinitiatieven meer gaan ondersteunen, 

mede omdat dit bijdraagt aan het versterken van de 

sociale cohesie. Het groen, speelveldjes en dergelijke 

willen we meer in beheer geven bij mensen uit de 

buurt. Zij kunnen ook helpen een plek in de buurt op 

te knappen. De gemeente kan dat ondersteunen door 

bijvoorbeeld een kant-en-klare aanhanger met 

materialen ter beschikking te stellen. De gemeente 

moet daarbij overbodige regels overboord gooien en 

mensen ruimte bieden. 

Voldoende ontmoetingsplekken    Om de sociale 

cohesie te bevorderen, is het goed dat er voldoende 

ontmoetingsplekken zijn. Hoe deze 

ontmoetingsplekken eruitzien, bepalen bewoners bij 

voorkeur zelf. De gemeente ondersteunt dergelijk 

initiatief zo veel mogelijk. Goede voorbeelden zijn er 

genoeg, zoals de door bewoners overgenomen 

wijkcentra De Back en In de Boomtak of de diverse 

kinderboerderijen. 

 

Het centrum, een wereldse 

ontmoetingsplek 

Het traditionele winkelen verandert, doordat een deel 

van de omzet zich verplaatst naar het internet. Om het 

centrum een bindende ontmoetingsplek te laten zijn 

en blijven, zal er anders naar de fysieke ruimte 

gekeken moeten worden. 

Het centrum van Tilburg moet ruimte geven aan 

nieuwe functies, zoals werken, ontmoeten, recreëren, 

recreatief winkelen en evenementen. Om dit mogelijk 

te maken wil D66: 

Het centrum verder vergroenen Om de 

verblijfskwaliteit van het centrum te verbeteren, wil 

D66 meer groen in het centrumgebied met oog voor 

veiligheid (geen hoge heggen of donkere hoeken). 

In het gehele centrum gratis Wi-Fi D66 wil 

dat internet in de binnenstad draadloos en gratis 

toegankelijk wordt. In de toekomst wordt dat 

uitgebreid over grotere delen van de gemeente. D66 

vindt overigens dat hier geen gemeentegeld bijhoeft. 

Wij denken dat er voldoende ondernemers te vinden 

zijn die in ruil voor reclame-uitingen dit Wi-Fi-

netwerk willen bekostigen. 

Meer openbare werkplekken   Om het werken 

in het centrum te stimuleren, wil D66 dat er meer 

werkplekken komen die je voor een bepaalde periode 

kunt huren. Marktpartijen worden gestimuleerd om 

deze in verschillende prijsklassen aan te bieden.  

De woonfunctie versterken Het Tilburgse 

centrum kenmerkt zich doordat er relatief veel 

gewoond wordt. D66 wil dat behouden en versterken, 

onder meer door het wonen boven winkels te 

stimuleren.  

Ruimte voor horeca en andere bedrijvigheid 

In het centrum, in het bijzonder het dwaalgebied 

(tussen Heuvelstraat en Spoorlaan) willen wij 

ondernemers de ruimte geven om een horecazaak of 

bijvoorbeeld een winkel te beginnen.  

 

Een levendige Spoorzone en 

Piushaven 

In de Spoorzone hebben we de unieke kans om een 

heel bijzondere plek te maken, tegen het centrum van 

de stad. Een plek met prima verbindingen die dit ov-

knooppunt met zich brengt. Wij willen dat alle 

Tilburgers en mensen van buiten onze gemeente-

grenzen er graag komen. Velen zullen er leren, werken 

of gewoon gezellig anderen ontmoeten. Onze 

Spoorzone combineert het nuttige met het 

aangename.  

Een soortgelijke kans biedt de Piushaven. De 

transformatie van deze voormalige industriehaven tot 

een woon- en leefgebied is in volle gang: een unieke 

plek waar wonen aan het water mogelijk wordt. D66 

wil dat dit een unieke plek wordt om te verblijven en 

te wonen. 

Voor de Spoorzone wil D66: 

Bibliotheek en onderwijs In de Spoorzone 

staat kennis voorop: we vestigen er onderwijs-

instellingen en de bibliotheek van de toekomst die we 

zo ver mogelijk integreren tot een Stadscampus voor 
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alle Tilburgers. We bieden kansen aan hen die aan dit 

concept een bijdrage kunnen leveren.  

Gratis Wi-Fi en voldoende werkplekken          In 

de Spoorzone (en het centrum) komt gratis Wi-Fi, 

zodat werken, leren of verblijven ook in de openbare 

ruimte(n) mogelijk is. In het gebied zijn in de 

toekomst ook tijdelijke werkplekken te huur. 

Voldoende voorzieningen In de Spoorzone 

tref je in de toekomst ook een afhaalpunt voor je 

internetboodschappen, nieuwe rijbewijs of paspoort. 

Er is voldoende horeca en ruimte voor ondernemers 

als de stomerij, schoenmaker of een apotheek.  

Uitstekende fietsenstallingen   In de Spoorzone 

zijn auto’s welkom, maar de fiets krijgt er prioriteit. 

Er komen dus genoeg fietsenstallingen (bewaakt en 

onbewaakt) zowel bij het station als bij 

busopstapplaatsen. Ook bij onderwijsinstellingen, 

kantoren, horeca en woningen krijgt de fiets een goed 

bereikbare en veilige plek.  

In de Piushaven wil D66: 

Ruimte voor horeca D66 wil dat de Piushaven 

een levendig gebied wordt. Daarom geven we in de 

Piushaven ook de komende jaren ruimte aan nieuwe 

horeca-initiatieven, zoals restaurants. Er wordt geen 

nachtelijke horeca toegestaan.  

Het evenementenprogramma voortzetten   Het 

programma ‘Piushaven Levend Podium’ heeft de 

haven de afgelopen jaren met succes op de kaart 

gezet. Dit programma loopt tot en met 2014 en wij 

willen het ook daarna nog een aantal jaren 

voortzetten. 

Voor beide gebieden willen wij: 

Geen haastige spoed Over een aantal decennia 

moet er niet met spijt teruggekeken worden op de 

periode waarin de Spoorzone en de Piushaven 

herontwikkeld zijn. Dat betekent dat het realiseren 

van voldoende grondopbrengsten niet leidend hoeft te 

zijn. Voor de Spoorzone wil D66 een heroverweging  

van de te behouden gebouwen. In de Piushaven willen 

we verder verdunnen: minder hoogbouw en minder 

grondgebonden woningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruimte voor initiatieven      Een groot deel van de 

Spoorzone zal voorlopig nog niet herontwikkeld 

worden. Hier is ruimte voor initiatieven die bij succes 

mogelijk een definitieve plek kunnen krijgen in het 

gebied. Heeft u een plan, dan denkt de gemeente mee. 

Geld is er niet veel de komende jaren, goede wil des te 

meer: we zien de noodzaak om samen te werken en 

geven ruimte voor vernieuwing. 

 

Zorgvuldigheid met ruimte en 

bestaande gebouwen 

Het is belangrijk dat we goed omgaan met de schaarse 

ruimte en middelen, dat we rekening houden met een 

veranderende vraag in de toekomst en dat we wat t 

behouden moet blijven, ook echt beschermen. 

Inbreiden gaat voor uitbreiden     Om nieuwe 

ambities te realiseren, geven wij prioriteit aan bouwen 

binnen de bestaande stad. Zo sparen we het groen 

buiten de stad: liever transformatie van een oude 

wijk, met behoud van karakter, dan groen opofferen 

voor een nieuwe wijk.  

Toekomstbestendig en duurzaam bouwen is 

flexibel bouwen      Woonbehoeften veranderen. 

Bouw daarom toekomstbestendig en dus flexibel: 

maak het mogelijk om functies van gebouwen te 

veranderen. Nieuwbouw moet voor meerdere functies 

geschikt zijn, zodat in de toekomst de functie op een 

duurzame manier (dus niet ingrijpend) veranderd kan 

worden. Daarnaast stimuleren we ontwikkelaars om 

gebouwen zo energiezuinig mogelijk te bouwen.  

Verduurzaming bestaande gebouwen   Hoewel 

er nog veel gebouwen en vele duizenden woningen 

toegevoegd zullen worden, is het voor wat betreft de 

energiezuinigheid belangrijker te kijken naar de 

bestaande voorraad. Een groot deel van deze 

gebouwen en woningen is slecht geïsoleerd en 

verbruikt daardoor veel energie. Dat is slecht voor het 

milieu en de portemonnee. Het verduurzamen van de 

bestaande woningvoorraad is voor D66 een 

hoofdprioriteit. In het hoofdstuk Duurzaamheid & 

Groen zijn concrete maatregelen op dit gebied 

uitgewerkt. 

Niet beknibbelen op architectuur We 

verwachten dat bij het ontwerpen van gebouwen en 

hun omgeving de menselijke maat leidend is. Ook in 

mindere economische tijden zorgen we dat gebouwen 

er aantrekkelijk uitzien. Daar waar sprake is van 

nieuwbouw in de oude delen van onze stad zien we 

zeker mogelijkheden voor moderne architectuur, 

maar vragen we architecten te zorgen voor harmonie 

met de omgeving: heb respect voor het verleden en de 

functies in de omgeving. Nieuw en oud worden op een 

zorgvuldige manier gecombineerd, waardoor je 

bijzondere plekken creëert. 
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Ruimte 

om te 

Wonen 
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> Ruimte voor de starter 

> Alle huurwoningen isoleren 

> Burgers maken de buurt veilig 
 

 

 

 

 

 

 

 

D66 wil dat er in Tilburg ruimte is voor iedereen, ongeacht 

inkomen of leeftijd. Iedereen moet kunnen wonen in een woning 

die past bij zijn of haar woonwensen, situatie en leefstijl.  

Het aantal Tilburgers zal de komende jaren blijven groeien. De 

vraag naar woningen zal ook toenemen, vanwege het toenemende 

aantal alleenstaanden en het feit dat mensen ouder worden en 

dan ook langer thuis blijven wonen. Dat betekent dat er nog een 

nieuwbouwopgave bestaat. D66 wil dat de wensen en behoeften 

van de Tilburgers daarbij centraal staan. Wij willen buurten 

waarin mensen zich thuis voelen.  

D66 staat ook voor een ongedeelde stad. Dat betekent dat er in 

nieuwe en bestaande wijken voor verschillende inkomens een 

woning te vinden is. Voor de sociale huur is de belangrijkste 

opgave deze voor mensen met een beperkt inkomen betaalbaar te 

houden.  
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Ruimte voor de starter! 

Wij willen de mogelijkheden voor starters op de 

woningmarkt verbeteren. Op de koopmarkt is het 

voor velen lastig om een woning te kopen, onder 

meer vanwege de aangescherpte hypotheek-

voorwaarden. Ook op de huurmarkt is er nog 

onvoldoende aanbod. De kansen voor starters 

moeten verbeterd worden, zodat we jongeren van 

mbo tot universiteit een kans geven om hier hun 

toekomst op te bouwen. Dat is goed voor de 

economie en het helpt ook om de woningmarkt in 

beweging te krijgen.  

Om de mogelijkheden voor starters te verbeteren, 

stelt D66 de volgende maatregelen voor: 

Voortzetten startersleningen    Al een aantal 

jaren is er in Tilburg een starterslening om het 

koopstarters eenvoudiger te maken een eigen woning 

te financieren. Velen hebben daar inmiddels gebruik 

van gemaakt. D66 wil deze regeling de komende 

jaren voortzetten. 

‘Te woon’ stimuleren    D66 wil ontwikkelaars 

en corporaties stimuleren om 'Te woon'-concepten 

aan te bieden. Woonconsumenten die nu nog niet 

kunnen kopen en dus opteren voor huur, kunnen op 

termijn kiezen voor koop. Het is aan de huurder of 

men deze koopoptie wil verzilveren. Vooraf zijn de 

spelregels op dat gebied vastgelegd. Voordeel is dat 

men in dezelfde woning kan blijven wonen. Het ‘te 

woon’-concept zou in de sociale verhuur 

gecombineerd kunnen worden met bestaande 

Koopgarant-constructies. 

Meer modale huurwoningen Niet iedereen kan 

nog terecht bij woningbouwcorporaties sinds de 

Europese Unie de toewijzing van sociale huur-

woningen beperkt heeft tot inkomens tot ruim 

34.000 euro. D66 wil dat de gemeente ontwikkelaars 

en beleggers stimuleert om juist voor midden-

inkomens huurwoningen te bouwen.  

Grond te huur   D66 wil dat er daarnaast betaal-

bare koopwoningen gebouwd worden voor starters 

op plekken die ook passen bij hun woon-wensen, 

bijvoorbeeld in de Spoorzone. Op plekken waar de 

gemeente grondeigenaar is, kan zij de grond voor een 

beperkt aantal jaren  met een rentekorting van 1% 

verhuren (erfpacht). Daarna geldt het normale 

erfpachttarief (nu 4,5%). Starters krijgen het recht 

om de grond te kopen. Zij bepalen het moment 

waarop. 

Kantoren (tijdelijk) herontwikkelen  De 

kantorenmarkt is geen groeimarkt meer. Een deel 

van het verouderde - al vaak leegstaande – 

kantorenbestand kan herontwikkeld worden voor 

(tijdelijke) woningbouw, bijvoorbeeld voor starters. 

De gemeente werkt aan dergelijke herontwikkeling in 

principe mee, tenzij het kantoor op een 

bedrijventerrein gelegen is en (tijdelijke) bewoning 

daar niet wenselijk is. 

 

Ruimte voor arbeidsmigranten 

Hoewel we alles op alles moeten zetten voor banen 

voor onze inwoners, zal onze economie in de 

toekomst voor een deel afhankelijk zijn van 

buitenlandse werknemers. D66 wil dat Tilburg hen 

met open armen ontvangt. Dat betekent ook dat er 

goede woningen voor hen beschikbaar komen in 

verschillende prijsklassen. Om ook betaalbare 

woningen te realiseren, kunnen arbeidsmigranten 

bijvoorbeeld (tijdelijk) gehuisvest worden in 

leegstaande kantoorpanden. 

 

Zelf je eigen woning bouwen! 

De tijden dat de woonconsument maar beperkt 

invloed had op hoe de woning eruit komt te zien, 

liggen gelukkig achter ons. De markt is 

vraaggerichter geworden. D66 vindt het belangrijk 

dat kopers én huurders invloed moeten kunnen 

hebben op hoe wijken én woningen eruit komen te 

zien. Daarom is D66 groot voorstander van het 

stimuleren van particulier opdrachtgeverschap, maar 

ook andere vormen waarbij toekomstige bewoners 

invloed uit kunnen oefenen.  

Daarom wil D66: 

Zelfbouwkavels in alle prijsklassen D66 wil 

dat in alle prijsklassen én in verschillende 

woonmilieus zelfbouwkavels beschikbaar komen. Het 

moet mogelijk zijn om een betaalbare rijwoning zelf 

te bouwen, maar ook een vrijstaande villa. De 

gemeente stelt deze kavels zelf beschikbaar, maar 

stimuleert ook dat ontwikkelaars dat doen. 

Meer goedkope bouwkavels In Tilburg zijn 

binnenkort zeer betaalbare gestandaardiseerde 

bouwkavels beschikbaar: Zelfbouwen in Tilburg (ZiT-

kavels). Op deze kavels is het mogelijk om onder de € 

150.000,- een eengezinswoning te bouwen. Bij 

voldoende vraag willen we het aanbod van deze 

kavels uitbreiden, vooral in die wijken waar we eigen 

woningbezit willen vergroten. 

Verscheidenheid in opdrachtgeverschap  

Naast zelfbouwkavels, wil D66 dat ontwikkelaars 

gestimuleerd worden om ook andere vormen van 

zelfbouw aan te bieden, zoals Triborgh dat in de 

Piushaven doet. Geïnteresseerden kunnen daar in 

hoge mate bepalen hoe de woning eruit komt te zien. 

De woning wordt wel gebouwd door de ontwikkelaar. 
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Meebeslissen bij herstructurering Bij het 

herstructureren van een woonwijk hebben de 

bewoners een stem, zoals het geval was in de 

Vogeltjesbuurt, waar bewoners meegedacht hebben 

met het stedenbouwkundig plan, het ontwerp van de 

woningen én meebeslist hebben bij de selectie van de 

aannemer.  

Ook zelfbouw in de huur        D66 wil corporaties 

stimuleren om (toekomstige) bewoners een stem te 

geven bij nieuw te ontwikkelen woningen. Dat dit 

kan, bewijst woningcorporatie Tiwos in Jeruzalem. 

Een nieuw appartementencomplex wordt met de 

bewoners ontwikkeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geschikte woningen voor 
ouderen  

Ouderen moeten oud kunnen worden in hun eigen 

buurt. Daartoe moeten er meer levensloopbestendige 

woningen worden gebouwd en bestaande woningen 

aangepast worden. Speciale aandacht vragen 

bestaande verzorgingstehuizen die, door het scheiden 

van wonen en zorg, aangepast moeten worden of 

mogelijk leeg komen te staan. 

Voldoende voorzieningen in de wijken en 

dorpen D66 wil dat in alle Tilburgse wijken en 

dorpen voldoende zorgvoorzieningen aanwezig zijn 

en dat winkelfuncties behouden blijven, zodat het 

mogelijk is in de wijk te blijven wonen. 

Meer woningen levensloopbestendig  D66 wil 

dat er meer woningen gebouwd worden die 

levensloopbestendig zijn, zoals gelijkvloerse 

woningen. D66 wil dat in de sociale huur voldoende 

levensloopbestendige woningen beschikbaar zijn, 

zodat het ook mogelijk is om in de eigen wijk oud te 

worden. Hierover moeten afspraken gemaakt worden 

met corporaties. Ook bij aanpassingen aan 

particuliere woningen werkt de gemeente in principe 

mee om aanpassingen mogelijk te maken. In 

bestemmingsplannen wordt daar nu al zo veel 

mogelijk rekening mee gehouden. 

Aanpassen verzorgingstehuizen      Zorg-

instellingen, corporaties en gemeente hebben een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid voor bestaande 

verzorgingstehuizen. De gemeente werkt mee om 

eventuele belemmeringen voor het omzetten naar 

zelfstandige seniorenwoningen mogelijk te maken.  

 

Voldoende en betaalbare 
sociale huurwoningen 

In Tilburg dienen er voldoende én betaalbare 

huurwoningen beschikbaar te zijn voor mensen met 

een beperkt inkomen. Daarnaast hebben corporaties 

de taak om voldoende modale huurwoningen aan te 

bieden, omdat er voor deze doelgroep onvoldoende 

betaalbare woningen in de commerciële huur 

beschikbaar zijn.  

Meer betaalbare sociale huurwoningen 

Corporaties hebben de afgelopen jaren vooral 

duurdere huurwoningen aan hun voorraad 

toegevoegd. Bij herstructureringen is een deel van de 

betaalbare woningen verdwenen. Het is zaak de 

komende jaren ook betaalbare sociale huur te 

bouwen, mogelijk wel minder ruim dan we de 

afgelopen jaren gewend zijn geraakt. 

Alle sociale huurwoningen goed geïsoleerd in 

2020  Tilburg kent een kleine 30.000 sociale 

huurwoningen. Met corporaties zijn afspraken 

gemaakt om in de periode 2010-2015 4.000 

woningen te isoleren, te beginnen bij die woningen 

waar de armste mensen wonen. Uiterlijk in 2020 wil 

D66 dat alle sociale huurwoningen goed geïsoleerd 

zijn. De nog te renoveren woningen worden bij 

voorkeur ‘energienotaloos’ gerenoveerd. De lagere 

grondprijs voor energiezuinigere sociale 

huurwoningen wordt gehandhaafd. 

Doorstroming      D66 is voorstander van een 

meer inkomensafhankelijke huur voor huishoudens 

die geen doelgroep van de sociale huisvesting zijn. 

Deze huren mogen groeien naar een marktconforme 

prijs. Dat geeft een prikkel voor doorstroming, maar 

is niet een doel op zich. Tegelijk betekent dit dat 

huishoudens bij een terugval in inkomen ook in 

aanmerking kunnen komen voor huurverlaging. 

Veilig wonen  D66 vindt het belangrijk dat je 

veilig kunt wonen in de buurt. Wij willen dat de 

inwoners actief betrokken en geïnformeerd zijn bij de 

verbetering van veiligheidsmaatregelen in hun buurt. 

Daarnaast worden inwoners zo mogelijk betrokken 

bij de uitvoering van maatregelen. 
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Blijven 

Investeren in 

Bereikbaarheid 
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> Duurzaam vervoer stimuleren 

> Betere spoorverbindingen 

> Parkeren geen melkkoe 

> Veilig fietsen, gratis stallen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goede vervoersmogelijkheden zijn belangrijk voor een goed 

vestigingsklimaat, comfortabel door zowel verbindingen tussen 

steden als tussen wijken. D66 stimuleert duurzame vormen van 

mobiliteit. Schoner vervoer levert een belangrijke bijdrage aan 

een schonere lucht. 
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Duurzame bereikbaarheid 

D66 wil dat Tilburg in de toekomst ook goed 

bereikbaar is, maar dan wel zo duurzaam mogelijk. 

Wij willen de auto of de vrachtwagen niet weren, 

maar mensen wel verleiden om te kiezen voor schone 

alternatieven.  

 

Daarom zet D66 in op: 

Trimodaal transport Tilburg beschikt over 

verschillende vormen van transport: water, spoor en 

de weg. Dat maakt onze regio een aantrekkelijke plek 

om een logistiek bedrijf te vestigen. Dit willen we de 

komende jaren uitbouwen en daarom steunen we de 

verbreding van het Wilhelminakanaal en stimuleren 

we de herstructurering van bedrijventerrein Loven 

dat op termijn zowel per spoor, weg als water goed 

bereikbaar zal zijn. 

Het weren van gevaarlijk spoorvervoer          

De Brabantroute wordt nog veel voor het goederen-

vervoer gebruikt. D66 wil dat meer gebruik gemaakt 

gaat worden van de Betuweroute, zodat het 

Brabantse spoor veiliger wordt en er daardoor meer 

verbindingen voor personenvervoer mogelijk 

worden. 

Betere spoorverbindingen D66 wil dat er 

frequentere treinverbindingen komen met Brabantse 

steden, een directe intercitytrein met de noordelijke 

Randstad (Utrecht, Amsterdam) en betere intercity-

verbindingen met België en Duitsland.  

Goede busverbindingen binnen de gemeente 

Wat ons betreft, maakt Tilburg zich sterk voor goede 

busverbindingen bij de provincie. Samen optrekken 

met de Hart van Brabant-gemeenten is hierbij nodig. 

Behouden en uitbreiden Nachtnet D66 is 

voorstander van het NS-Nachtnet en zal inzetten op 

het behoud en het uitbreiden daarvan. 

Station Berkel-Enschot realiseren    Een station 

in Berkel-Enschot verbetert de ov-verbindingen 

binnen de gemeente en maakt dat het wonen in onze 

dorpen nog aantrekkelijker wordt. De gemeente moet 

alles op alles zetten om dit station te realiseren. 

Stimuleren elektrisch vervoer   D66 wil dat er 

voldoende oplaadpunten zijn voor elektrische auto’s, 

fietsen of andere vervoermiddelen. In het hoofdstuk 

Duurzaam en Groen hebben we onze plannen nader 

uitgewerkt.  

Verduurzamen openbare verlichting We 

werken verder aan de verduurzaming van de 

openbare verlichting: verouderde straatverlichting 

wordt vervangen door duurzame led-lampen en we 

breiden de dynamische straatverlichting uit naar 

meer plekken in de stad. Dat bespaart en draagt bij 

aan meer sociale veiligheid. 

 

Stimuleren schone stadsdistributie Om 

schonere stadsdistributie te stimuleren, krijgt een 

beperkt aantal vervoerders die gebruikmaken van 

kleine elektrische bestelwagens ook buiten de 

venstertijden toegang tot de binnenstad. Daarmee 

weren we grote vervuilende vrachtwagens en 

stimuleren we dat goederen gebundeld naar 

winkeliers worden vervoerd.  

 

Fietsers en voetgangers  

Voetgangers en fietsers verdienen ruime aandacht. 
Het zijn kwetsbare, maar belangrijke 
verkeersdeelnemers. Om het gebruik van de fiets of 
het voetpad te kunnen stimuleren, is het belangrijk 
dat fietsers en voetgangers veilig en comfortabel van 
A naar B kunnen gaan. Tilburg moet weer de 
fietsstad worden! 

Daarom wil D66: 

Veiliger fietsen       Gevaarlijke oversteekpunten 

worden met spoed aangepakt en waar dat mogelijk is 

worden fietspaden vrijliggend aangelegd. Onze 

fietspaden worden in de winter ijs- en sneeuwvrij 

gehouden, hebben geen gaten of gevaarlijk 

uitstekende stoeptegels en zijn goed verlicht. 

Goede en gratis stallingen D66 wil dat 

fietsers niet hoeven te zoeken naar een plekje om de 

fiets te veilig parkeren. Dat betekent dat er voldoende 

fietsbeugels moeten zijn. In het centrum houdt D66 

vast aan gratis bewaakte fietsenstallingen. Zo 

stimuleren we mensen om de fiets te pakken en 

houden we de binnenstad veilig en opgeruimd. Wij 

willen laten onderzoeken of het financieel haalbaar 

en nuttig is gratis bewaakte fietsenstallingen te 

realiseren bij alle stations en winkelcentra. 

Goede verbindingen   D66 wil fietsgebruik 

stimuleren en binnen bereik van grotere groepen 

mensen brengen. Combinaties met het openbaar 

vervoer worden door de gemeente gestimuleerd met 

P+R-voorzieningen op strategische locaties. D66 wil 

het netwerk van fietsverbindingen verbeteren, onder 

andere door meer stallingvoorzieningen in 

stadscentra, dichtbij stations, publieke voorzieningen 

en bedrijven.  

Veiligheid D66 wil de verkeersveiligheid voor 

fietsers verbeteren door het beter inrichten van 

fietspaden en verkeersstromen: de rode loper 

duidelijk aanwezig in de stad. Kwetsbare verkeers-

deelnemers, zoals kinderen en oudere fietsers, 

verdienen speciale aandacht. 

Uitbreiden van fietsnetwerk, ook buiten de 

gemeentegrenzen D66 wil dat we weer trots 

kunnen zijn op ons fietsnetwerk, zoals we vroeger 

spraken over het rode fietspad dat als een rood lint 
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verschillende delen van de stad met elkaar verbond. 

Speciale aandacht vragen verbindingen met onze 

regiogemeenten. Deze verbindingen hebben naast 

een recreatieve functie ook een rol om mensen uit de 

auto te krijgen.  

Meer huurfietsen In veel Europese  steden is 

het een vertrouwd gezicht, de huurfiets die je voor 

even of een paar uur huurt en dan weer op een 

uitgifteplek terugzet. D66 wil onderzoeken of in 

aanvulling op de populaire ov-fiets in Tilburg markt-

partijen bereid zijn een dergelijk systeem te 

exploiteren. Deze fietsen kunnen dan onder meer 

aangeboden worden op locaties als museum De Pont, 

het Textielmuseum, de Universiteit, verschillende 

hbo-instellingen, het Willem II-stadion, Abdij OLV 

van Koningshoeven, Beekse Bergen en de stations 

Tilburg Universiteit en Tilburg Reeshof.  

 

Verkeersveilige en bereikbare 

stad 

De komende jaren blijven we inzetten op 

verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Dit is 

essentieel voor het woongenot en de economie in de 

gemeente. We zetten de komende jaren in op: 

Verbreding A58 De bereikbaarheid van de 

stad per auto en vrachtwagen moet goed blijven. De 

afgelopen jaren is al veel geïnvesteerd in infra-

structuur, zoals de tangenten, cityring, Brokxlaan en 

de verbreding van de Bredaseweg. Nu zetten we in op 

verbreding van de A58, maar zoeken daar wel naar 

mogelijkheden voor een flexibele maximumsnelheid, 

zodat de luchtkwaliteit in de stad op orde blijft. Een 

verbreding van de A58 naar vier keer twee rijstroken 

biedt hier kansen. 

 Parkeren is geen melkkoe voor de gemeente 

Het parkeerbedrijf moet de eigen broek ophouden. 

Dat betekent dat de opbrengsten in balans zijn met 

de kosten van de exploitatie van betaald parkeren. 

Geen verkeersdoden meer Het doel is om zo 

snel mogelijk 0 verkeersdoden per jaar in de stad te 

hebben. We zorgen ervoor dat fietsroutes veilig zijn, 

trottoirs goed begaanbaar en wegen veilig 

oversteekbaar. In de buurt van publiekstrekkers 

hebben we hiervoor extra aandacht. Foutgeparkeerde 

auto’s of fietsen die een belemmering vormen of de 

veiligheid in gevaar brengen, halen we snel weg.  
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Colofon 

Dit verkiezingsprogramma is tot stand gekomen door 

de grote inzet van de leden van onze afdeling. Zij 

leverden de ideeën en de inhoud. Zij hebben het 

programma democratisch vastgesteld. 

 

Bijzondere dank voor Daan Schoofs en Eric Logister 

voor het schrijven van het programma. 

 

Dank ook voor Willem van de Nadort voor de 

afbeeldingen in- en Hugo Braun voor de opmaak van 

ons verkiezingsprogramma. 


