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Voorwoord 

De laatste 8 jaar heeft D66 een leidende rol gehad in de ont-
wikkelingen in Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout. Er zijn 
grote stappen gezet. Wie had in 2010 durven dromen dat het 
Brabants Dagblad zou koppen met ‘Dat ging naar Den Bosch 
toe, maar blijft nu toch in Tilburg’ over de studenten die nu in 
Tilburg blijven wonen na hun studie. Of ‘Straks gaat dat naar 
Tilburg toe’, over de retailers in Den Bosch en Breda die zich zorgen maken dat hun klanten 
straks in Tilburg gaan winkelen in plaats van daar. En wat te denken van onze koning die over 
Tilburg zegt dat Tilburg niet alleen een rijk verleden, maar zeker ook een grote toekomst heeft?

De beweging die we de afgelopen jaren hebben gemaakt, is voor ons begonnen bij het aan-
sluiten op de energie van de stad. Wat leeft er, wat is er nodig, waar willen mensen zelf de 
schouders onder zetten en hoe kunnen wij daar als bestuurders aan bijdragen? 

Sommige bewegingen zijn zichtbaar in de stenen, zoals de Piushaven en de Spoorzone, 
maar ook in Koningsoord, het Wagnerplein, het Pater van den Elsenplein en ga zo maar 
door. Elke wijk, elk dorp telt mee. Met elke steen die gelegd wordt, bouwen wij aan een fijne 
leefomgeving voor iedereen. 

Andere ontwikkelingen gaan vooral over hoe we in de gemeente met elkaar samenwerken. 
Bijvoorbeeld op het gebied van zorg. De Agenda Sociaal 013 - door en voor de stad gemaakt 
- biedt hiervoor de juiste basis.  Maar denk ook aan de investeringen in ons onderwijs, zodat 
iedereen, in elke wijk, alle kansen krijgt om zijn of haar talent te ontwikkelen. 

En wat te denken van cultuur? Tegen de stroom in zijn wij blijven investeren in cultuur, zodat 
we elkaar blijven ontmoeten. Bijvoorbeeld bij Woohah of bij het geliefde Mundial. Maar ook 
bij De Pont, theater de Boemel, de Hall of Fame en vele andere plaatsen in onze gemeente 
waar het bruist van de energie en het talent. 

Ook als het gaat om duurzaamheid sluiten wij aan bij de energie van de stad, soms zelfs in 
de letterlijke zin van het woord. Denk aan de realisatie van burgerwindpark Spinderwind én 
het nieuwe Spoorpark in het centrum. 

Om al deze redenen zijn wij - net als onze koning - trots op onze gemeente en willen wij 
door! Want dit is nog maar het begin. Tilburg, ruwe diamant van Brabant, dat is onze inzet. 

D66 krijgt het voor elkaar!.

Berend de Vries
Lijsttrekker D66 Tilburg 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Goed onderwijs

Talentontwikkeling is een van de krachtigste wapens tegen maatschappelijke ongelijk-

heid. Er is in de afgelopen jaren door D66 Tilburg veel geïnvesteerd in het onderwijs 
om kansen te creëren voor alle inwoners. Het aantal vroegtijdig schoolverlaters en de 

jongerenwerkloosheid zijn gedaald en er zijn investeringen gedaan met oog voor de 
behoeftes van de mensen in de verschillende Tilburgse wijken. Er is fors geïnvesteerd 

in moderne en duurzame onderwijshuisvesting. De school speelt een belangrijke rol in 
de wijk en op sociaal gebied. Er is meer partnerschap tussen gemeente en onderwijs 

op belangrijke vraagstukken, en die zijn er nog genoeg de komende jaren. Reden    
genoeg voor D66 Tilburg om stevig in te blijven zetten op goed onderwijs in onze     

gemeente.

Bied kansen voor iedereen
D66 Tilburg vindt het belangrijk dat iedereen kansen krijgt om zich te (blijven) ontwikkelen. 

Door het stimuleren van meer variatie in middelbare schooltypes, die aansluiten bij de ver-
anderende samenleving. En door een betere aansluiting van opleiding en werk. Onderwijs 

moet bovendien voor iedereen toegankelijk zijn. Onder meer door te zorgen dat ieder kind 
naar een peutervoorziening voor opvang of crèche kan, ook kinderen met ouders die een 

lager inkomen hebben. Of door het bieden van mogelijkheden aan vluchtelingen om met be-
houd van uitkering een diploma te halen.
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Verstevig de plek van de school in de wijk
De school is een ontmoetingsplek voor leerkrachten, ouders en kinderen. Een goede sa-

menwerking tussen kinderopvang, welzijnsorganisaties en onderwijsinstellingen is daarom 
van belang. Dat doen we zoveel mogelijk met relevante partners in wijken en buurten. Scho-

len hebben dankzij D66 Tilburg zelf de beschikking over het geld dat ze via de gemeente 
ontvangen. De gemeente informeert de scholen over het beschikbare aanbod. ‘Maak kennis 

met Tilburg’ (op het gebied van cultuur, industrie, natuur en geschiedenis), educatieve pro-
gramma’s over de politiek en vrijwillige stages bij maatschappelijke organisaties behoren tot 

de mogelijkheden.

Integraal Kindcentrum van 0 tot 18
Inmiddels heeft Tilburg een aantal vergevorderde initiatieven voor Integrale Kindcentra in het 

primaire onderwijs, een plek waar je kunt leren, spelen, eten et cetera. Daar zijn wij een 
groot voorstander van. De volgende stap is dat D66 Tilburg het eerste kindcentrum van 0 tot 

18 wil realiseren waar kinderopvang, basisonderwijs en voortgezet onderwijs samenkomen. 
De ontwikkeling van het kind staat hierbij centraal. Initiatieven van partners die hiervoor een 

eerste stap zetten, wil D66 Tilburg stimuleren en zo nodig ondersteunen. 

365 dagen onderwijs en opvangmogelijkheden van 7 tot 7
D66 Tilburg wil dat het dagritme van ouder en kind goed op elkaar aansluiten. Daarom brei-

den wij het onderwijs- en opvangaanbod uit tot 52 weken per jaar van 7 uur ’s ochtends tot 7 
uur ’s avonds. Dat is het doel. Dit maakt het leven makkelijker voor jonge gezinnen. Niet al-

leen voor de werkende ouders, maar ook voor die gezinnen waarvan de kinderen extra on-
dersteuning kunnen gebruiken.

Breng onderwijs buiten de leslokalen
D66 Tilburg wil het leren op locatie stimuleren door samenwerkingen tussen scholen en mu-

sea, bedrijven en overheid mogelijk te maken en te vergemakkelijken. D66 wil bovendien het 
gebruik van digitale instrumenten en methoden aanmoedigen. Leren doe je namelijk ook bui-

ten het klaslokaal. 

Verlaag de werkdruk voor leerkrachten
D66 Tilburg wil graag kleinere klassen en voldoende ondersteunend personeel om de werk-
druk voor leerkrachten te verlagen, zodat zij hun aandacht kunnen geven aan waar het echt 
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om gaat: de leerling. Conciërges zijn daarbij van wezenlijk belang. Ze ontlasten het onder-

wijsgevende personeel voor allerlei ondersteunde zaken en zijn vaak een belangrijk aan-
spreekpunt voor kinderen, leraren en ouders. D66 vindt het belangrijk dat iedere school in 

het primair- en voortgezet onderwijs een conciërge heeft. Dit benadrukt D66 Tilburg door 
jaarlijks de verkiezing van ‘conciërge van het jaar’ te organiseren.

Aandacht voor onze mensen in het onderwijs
We zijn zuinig op onze mensen in het onderwijs. Het is fantastisch dat het primair onderwijs 

het initiatief heeft genomen om een gezamenlijke docentenpool te onderhouden. D66 Tilburg 
ondersteunt dit en ziet graag dat dit regionaal wordt uitgebreid. Natuurlijk willen we de men-

sen zo lang mogelijk behouden voor het onderwijs zelf, maar we willen ook perspectief bie-
den aan hen die toe zijn aan een nieuwe stap. Scholingsleningen en kennisvouchers kunnen 

ondersteunen in de wens tot omscholing. Net als een actief aanbod van leerervaringsplaat-
sen voor mensen die het onderwijs in willen.

Met de hogescholen en universiteit maken we afspraken over gerichte onderzoeksvragen die 
ons onderwijs kunnen ondersteunen, specifiek op de thematiek van Tilburg (kansengelijkheid 

en talentontwikkeling), zo nodig in de vorm van een academische werkplaats of bijzondere 
leerstoel.

Passend onderwijs voor iedereen
Iedereen verdient onderwijs dat bij hem of haar past. D66 Tilburg maakt zich hier hard voor. 

Daarom willen wij meer inzet voor groepen die het nu nog (te) moeilijk hebben. Dat vraagt in 
eerste instantie om een extra inspanning om ons onderwijs passend te maken. Daar waar 

een aparte voorziening nodig is, zien wij dat het liefst gecombineerd met het reguliere on-
derwijs. Samen naar school, binnen onze gemeentegrenzen. Dus ook voor onze hoogbe-

gaafde leerlingen die nu nog alleen in Oisterwijk terecht kunnen. D66 Tilburg pleit voor bud-
get om innovaties op dit gebied te stimuleren. 

De inzet om voortijdige schoolverlaters te voorkomen werkt steeds beter. Goed onderwijs is 
essentieel. Nauwe samenwerking tussen gemeente en onderwijs is een belangrijke tweede. 

Ook hier is maatwerkonderwijs belangrijk. D66 Tilburg wil hier meer ruimte voor creëren, ook 
om experimenten te stimuleren. Voor het speciaal onderwijs willen we nog nauwere samen-

werking met het regulier onderwijs waardoor er afstemming komt en sneller de hulp kan wor-
den geboden die nodig is. Het kan zijn dat er expertise vanuit het speciaal onderwijs wordt 

ingezet in het regulier onderwijs, waardoor een kind wel op zijn huidige school kan blijven. 
Uitgangspunt voor D66 Tilburg is de behoefte van het kind.
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Leerlingenvervoer
Ouders met een kind met een lichamelijke of verstandelijke beperking verdienen dezelfde 

keuzevrijheid voor de school van hun kind als andere ouders. Ook als dit gevolgen heeft voor 
de kosten die de gemeente maakt voor het leerlingenvervoer, wanneer het kind door zijn be-

perking niet zelfstandig kan reizen en de ouders niet in staat zijn om hun kind te brengen. 
Dus wij maken extra geld vrij voor leerlingenvervoer en willen dit dossier bestuurlijk koppelen 

aan het domein jeugd/onderwijs.

Leren is een recht
De leerplichtambtenaar wordt een leerrechtambtenaar. Hiermee dragen wij uit dat leren een 
recht is voor iedereen. De leerrechtambtenaar ontwikkelt zich tot een adviseur die met scho-

len actief meedenkt over hoe we de leerlingen tijdig kunnen bereiken en motiveren om 
schooluitval te voorkomen.

Zorg voor de juiste kwalificaties
Om zoveel mogelijk mensen kans op werk te bieden, zorgen we dat mensen opleidingen 

volgen en vaardigheden ontwikkelen die passen bij het werk dat voorhanden is. Hiervoor is 
het nodig dat mensen een leven lang leren. Scholen moeten kunnen inspelen op vragen van 

de arbeidsmarkt, zodat jongeren niet opgeleid worden voor werkloosheid. D66 Tilburg wil 
daarom de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbeteren. Dit bevorderen wij door 

concrete projecten met onderwijs en ondernemers, onder meer op het gebied van de zorg, 
logistiek en techniek.

Een leven lang leren
Leren is niet alleen voor kinderen en jongvolwassenen. Ook later in je leven kan het waarde-

vol zijn om weer te leren. Om op de arbeidsmarkt te komen of te blijven, of om jezelf te ont-
wikkelen. Om dit te stimuleren willen we dat het onderwijsbeleid en de arbeidsmarktbeleid 

elkaar versterken. Het leer-werkloket is hier een eerste goede ontwikkeling in. Daarnaast wil-
len we de mogelijkheden voor de scholingslening en kennisvouchers uitbreiden. Ook is het 

wenselijk dat scholing tijdens een uitkering veel vaker mogelijk is. Goede startkwalificaties 
vergroten immers de kansen van iemand in de bijstand. Talentontwikkeling en -benutting is 

hierbij het uitgangspunt. 
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Laaggeletterdheid
In Tilburg zijn meer dan 25.000 mensen laaggeletterd en het dubbele aantal mensen heeft 

moeite met digitale communicatie. Dit heeft grote invloed op de kwaliteit van leven. Mensen 
schamen zich en worden afhankelijk van anderen, waardoor het probleem vaak verborgen 

blijft. Resultaat is dat zij minder gemakkelijk een baan vinden. D66 wil daarom het aantal 
laaggeletterden fors terugbrengen. Dit doen we door extra te investeren in de activiteiten van 

het Taalnetwerk en door actief ervaringsdeskundige Tilburgers te werven voor het netwerk 
van Brabantse taalambassadeurs. 

Tegelijkertijd willen we dat laaggeletterdheid vaker herkend wordt door hulpverleners en 
ambtenaren. Daarnaast kan de gemeente zorgen voor breed toegankelijke, begrijpelijke 

dienstverlening en informatievoorziening.

Vergroot de aantrekkelijkheid voor studenten
Tilburg is een echte studentenstad. Om nog aantrekkelijker te zijn voor studenten is het no-
dig dat er goede faciliteiten zijn, zoals snel internet, voldoende huisvesting, volop studieplek-

ken en goede bus- en treinverbindingen. Bovendien wil D66 Tilburg dat de gemeente en het 
hoger onderwijs samen optrekken in het organiseren van evenementen en het verbeteren 

van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Studenten met een arbeidsbeperking 
krijgen een extra maandelijkse toelage van de gemeente en de studentenraad krijgt waar 

mogelijk nog meer de positie als belangrijke schakel tussen de studenten en de gemeente.

Meer aandacht voor het mbo
Het middelbaar beroepsonderwijs is onmisbaar. Zij leveren de vakkrachten die we nu en in 
de toekomst zo hard nodig hebben. Daarom verdient het mbo al onze aandacht. We willen 

de samenwerking tussen het mbo en het bedrijfsleven intensiveren en specifiek aandacht 
schenken aan zorg- en techniekonderwijs, twee vakgebieden die onze jeugd opleiden voor 

de banen van de toekomst. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de kansen die de energietransitie 
qua werkgelegenheid kan gaan bieden.

Zorg voor toekomstbestendige, duurzame huisvesting
Wij stimuleren de ontwikkeling van Brede scholen en Integrale Kindcentra (IKC’s) in onze 

stad. Bij een Brede school gaat het meestal om het fysiek samenbrengen van verschillende 
voorzieningen onder een dak. In een IKC zijn de voorzieningen ook daadwerkelijk geïnte-

greerd: één locatie, één leiding, één pedagogische visie. 
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De gebouwen moeten ruimte bieden om vaardigheden te leren die horen bij de moderne tijd. 

D66 Tilburg wil dat de gemeente haar rol als tussenpersoon versterkt, zodat onderwijs-     
gebouwen voor meerdere doelen gebruikt kunnen worden. Gymzalen kunnen bijvoorbeeld 

geschikt zijn voor gymles, maar ook gebruikt worden door de lokale sportverenigingen. En 
omdat een school meer is dan alleen een gebouw, werken wij ook aan een aantrekkelijke 

omgeving, zodat binnen en buiten goed op elkaar afgestemd worden. 

Nieuwe huisvesting
Sommige scholen zijn toe aan nieuwe huisvesting. De Nieuwste School en het Willem II    
college staan al op het programma. Wanneer geïnvesteerd wordt in nieuwe huisvesting, dan 

doen wij dat volgens de modernste, duurzaamste normen en zorgen we dat het gebouw    
ondersteunend is aan de onderwijsvisie van de school. D66 Tilburg wil dat de gebouwen zo 

gebouwd en ingericht worden dat ze energieneutraal zijn, en dat ze inspireren om duurzaam 
te denken en te handelen. Scholen zelf verantwoordelijk maken voor het verdelen van de 

middelen voor huisvesting is een mogelijkheid, maar geen doel. D66 Tilburg zal altijd het   
algemeen onderwijsbelang voor onze kinderen vooropstellen.

Internationalisering
D66 vindt het belangrijk dat er in Tilburg meertalig onderwijs is voor kinderen uit gezinnen die 

hier tijdelijk verblijven, bijvoorbeeld in verband met werk. Initiatieven die gericht zijn op meer-
taligheid op scholen in het basis- en voortgezet onderwijs zullen we ondersteunen.

Blik op de wereld 

De wereld verandert razend snel. En mondiale vraagstukken vragen dat ook het    onderwijs 

hierop in speelt. De Sustainable Development Goals van de Verenigde   Naties bieden een 
perfecte paraplu voor de internationalisering van ons onderwijs. 

D66 stimuleert buitenland stages en sociaal ondernemerschap. Ook mensenrechtenactivis-
ten en vluchtelingen met hun vluchtverhalen, wil D66 in de klassen brengen zodat vrede, 

maar ook pesten en gelijkwaardigheid letterlijk dichter bij onze kinderen komen. Zo werkt 
D66 aan een harmonieuze samenleving waarin we jongeren en   kinderen klaarstomen voor 

de toekomst waarin grenzen meer en meer zullen vervagen en (samen)werken over grenzen 
heen noodzakelijk is.
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Onderwijsvernieuwing

D66 is een voorstander van het experimenteren met nieuwe onderwijsvormen. Om het on-
derwijsveld uit te dagen en initiatiefnemers te stimuleren, wil D66 een jaarlijkse innovatieprijs. 

Bij innovatie hoort ook het ontwikkelen van nieuwe competenties. Het is noodzakelijk dat 
kinderen en jongeren digitaal vaardig zijn of worden, waarbij      belangrijk is dat de risico’s 

van social media uitvoerig besproken worden. De sociaal emotionele ontwikkeling, zelfreflec-
tie en burgerschap horen ook hoger op de agenda te staan in het onderwijs. D66 wil dat 

deze onderwerpen in de lobby naar Den Haag worden meegenomen.

Wat hebben we bereikt?
Onder aanvoering van D66 is een ambitieuze educatieve agenda ontwikkeld. De belangrijk-
ste verandering is dat de vraag van de onderwijs- of opvanglocatie centraal staat en dat de 

gemeentelijke budgetten daarvoor ontschot zijn. Een andere grote verandering is het denken 
vanuit kracht, talentontwikkeling en kansen voor iedereen, in plaats vanuit achterstand. 

Scholen kregen hun eigen budget om investeringen te doen die passen bij hun school en 
hun wijk. Want elke wijk heeft zijn eigen unieke kenmerken, waar de school passend op 

moet kunnen inspringen. Onderwijs is er natuurlijk niet alleen voor kinderen en jongvolwas-
senen. Ook op het gebied van een leven lang leren hebben we stappen gezet. Zo is de    

scholingslening een feit en hanteert Tilburg hiervoor ruimhartigere regels dan het Rijk, is er 
een Leerwerkloket waar werkgevers en inwoners terecht kunnen met scholings- en         

loopbaanvragen en is er werk gemaakt van de aanpak van laaggeletterdheid.
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Goed werk

Bij goed onderwijs hoort natuurlijk ook een goede aansluiting op de arbeidsmarkt en 

een goed ondernemersklimaat. Zo verzilveren we onze inspanning in het onderwijs. 
Om in te spelen op veranderingen als internationalisering, digitalisering en robotisering is 

het belangrijk extra aandacht te hebben voor een goede mix aan bedrijvigheid in onze 
regio. De logistieke sector is belangrijk voor Tilburg, maar Tilburg biedt veel meer kansen. 

De maakindustrie, de creatieve sector en de recreatieve sector zijn volop in ontwikke-
ling, net als de (zakelijke) dienstverlening en de zorg. Samen met onze kennisinstellingen 

- van mbo tot universiteit - zijn we in staat om hier succesvol op in te spelen.

Ruim baan voor kennis in de Spoorzone
Het aantal bedrijven in de ICT, de creatieve industrie en de dienstverlening groeit sterk. De 

Spoorzone en het Veemarktkwartier zijn voor dergelijke bedrijven zeer geschikt om zich te 
vestigen. De komende jaren wil D66 Tilburg de vestigingsmogelijkheden met kracht blijven 

stimuleren. Daarbij hoort er aandacht te zijn voor voldoende diversiteit in omvang én huur-
prijzen. Met name voor starters moet in de Spoorzone voldoende ruimte blijven. 

De kansen die samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven biedt op het vlak 
van innovatie en economie willen we verder stimuleren. Met de komst van MindLabs naar de 

Spoorzone is een belangrijke eerste stap gezet. Dit wordt een centrum voor onderwijs,     
onderzoek en ondernemerschap rond interactieve technologie en menselijk gedrag. Fontys, 

Tilburg University, ROC én De Persgroep gaan zich in MindLabs vestigen. Voor soortgelijke 
initiatieven wordt ruimte gereserveerd in het gebied. 

Koester de maakindustrie
De maakindustrie hoort bij Tilburg en zorgt al jaren voor veel werkgelegenheid in de regio. 
D66 Tilburg schat dit op waarde en zet stevig in op samenwerking tussen de maakindustrie, 

onderwijs en overheid en zoekt daarbij naar - nieuwe - behoeften en verbeterpunten. We 
zien kansen om het innovatieve TextielLab van het Textielmuseum te verbinden met het     

bedrijfsleven en onderwijsinstellingen, waarbij ruimte wordt gemaakt voor ondernemend    
talent. Wij ondersteunen een permanente vestiging van het Ontdekstation in de Spoorzone.
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Verbeter de dienstverlening aan ondernemers
D66 wil de komende raadsperiode vooruitgang boeken op het verbeteren van de toeganke-

lijkheid voor MKB’ers bij gemeentelijke aanbestedingen, vindbaarheid gemeentelijk beleid en 
regels en ondersteuning voor startende ondernemers. De gemeente schept zelf geen nieuwe 

banen maar kan wel de voorwaarden creëren waardoor ondernemers nieuwe banen kunnen 
creëren. Tilburg doet het al goed, maar het kan nog beter.

Biedt ruimte aan vernieuwende ondernemers
Bestaand beleid biedt vaak weinig ruimte voor jonge ondernemers, startups en innoveerders. 
Dit schikt nieuwe ondernemingen af, houdt vernieuwing tegen of heeft oneerlijke concurrentie 

tot gevolg. D66 Tilburg wil een toekomstbestendig beleid op hoofdlijnen, met ruimte voor   
experimenten. 

Wees aantrekkelijk voor toeristen
Tilburg trekt samen met de regio steeds meer bezoekers voor een één- of meerdaags bezoek. 

De attractieparken, de evenementen en culturele activiteiten in onze stad en onze bloeiende 
horeca hebben hier een belangrijke rol in. Wij willen ons in blijven zetten om deze sector te 

versterken en daarmee lokale en regionale werkgelegenheid te vergroten. We zien kansen 
voor onderscheidende (boutique) hotels in bijvoorbeeld de binnenstad of de Spoorzone. Ook 

liggen er kansen om in de regio ruimte te bieden voor – groot gedacht – een nieuw attractie- 
of themapark. D66 ondersteunt dit door gerichte acquisitie.

In deze sector is het belangrijk ruimte en maatwerk te bieden. Openingstijden voor horeca 
zijn daarbij niet in beton gegoten en sluiten, meer dan nu, aan bij initiatieven uit de stad. 

Goede Engelstalige informatie over en in de stad helpt om ook de buitenlandse toerist te    
verleiden tot een bezoek aan Tilburg. Bewegwijzering in de stad is zoveel als mogelijk twee-

talig. Van organisaties in de vrijetijdssector die subsidie van de gemeente ontvangen       
(musea, culturele instellingen) verwachten we dat zoveel mogelijk informatie ook in het      

Engels beschikbaar wordt gesteld.

Benutten van al het talent
Iedereen heeft een talent. D66 Tilburg wil zo veel mogelijk ieders talenten activeren en      

benutten. In dat opzicht zien we een paar doelgroepen die wat ons betreft speciale aandacht 
nodig hebben, zoals jongeren, statushouders en 55-plussers. Ook werkzoekenden die geen 

recht hebben op een uitkering ondersteunen we, evenals de (startende) zzp’er als die dat 
nodig heeft. Hierbij gaan we uit van vertrouwen en is klantvriendelijkheid de norm. We kijken 

naar wat wél kan, binnen de ruimte die de wet ons biedt. 
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Kleine stappen vooruit
Aan werkzoekenden die een uitkering ontvangen, vragen we een tegenprestatie. Deze mag 
op eigen wijze ingevuld worden en hoort aan te sluiten bij de persoon en bij wat hem of haar 

helpt om een stapje vooruit te komen. Dit kan vrijwilligerswerk zijn, maar ook scholing. De 
tegenprestatie mag geen verdringing op de arbeidsmarkt veroorzaken. We stimuleren het als 

bijstandsgerechtigden een deel van hun inkomen zelf verdienen. De gemeente vult hun in-
komsten waar nodig aan. D66 wil dat hierbij de administratieve rompslomp vermindert. 

Stedelijke samenwerking
Nederland is te klein voor landjepik. Als we als steden samenwerken in plaats van elkaar te 

beconcurreren, bereiken we meer. Daarom wil D66 de samenwerking op economisch gebied 
met de regio Hart van Brabant voortzetten en daar de benodigde middelen voor uittrekken. 

Zo reageren we, samen met het bedrijfsleven, effectief op nieuwe economische uitdagingen 
en vergroten we kansen op meer werkgelegenheid en welzijn. Ook de samenwerking met de 

andere grote Brabantse gemeenten koesteren we. Onze goede samenwerking met Brainport 
(Eindhoven) biedt hierbij kansen. In de komende periode willen we ook nadrukkelijker naar 

het westen kijken. De recent gesloten samenwerkingsovereenkomst met Breda willen we 
verder uitwerken en ook met de regio Rotterdam zien we kansen voor samenwerking op het 

gebied van kennis, economie en logistiek. Waar mogelijk trekken we in Brabant zoveel als 
mogelijk met de provincie, grote steden én de vier regio’s samen op.

Zet Tilburg en omgeving nationaal en internationaal op de kaart
Tilburg verdient het om meer zichtbaar te worden. Nationaal en internationaal. Zichtbaarheid 

is nodig om werkgevers te trekken, om toeristen te verleiden en studenten naar de stad te 
halen. Citymarketing helpt hierbij. We willen hier de komende periode stevig op in blijven zetten.

Om de stad beter en effectiever te positioneren, wil D66 de taken van de VVV beter afstem-
men met die van Citymarketing, en zo mogelijk samenvoegen. Samen kunnen zij deze rol 

met partners in de stad verder invullen.
Aanwezig zijn daar waar besluiten worden genomen is belangrijk. D66 wil dat Tilburg nog 

sterker zichtbaar is in relevante netwerken door actief en (semi)permanent aanwezig te zijn 
in Den Haag en Brussel. Samen met deze overheden bouwen we verder aan het imago van 

Tilburg en creëren we kansen voor onze talenten.
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 Gezond leven
 in een gezonde
 omgeving



Gezonde stad, gezonde dorpen

Tilburg zet in op gezondheid. Omdat gezondheid voor de zorg komt. En ook omdat   

gezondheid vele andere thema’s raakt. Denk hierbij aan mobiliteit, schone lucht, meer 
sporten of bewegen, gezonde voeding, het voorkomen van overgewicht en verant-

woord drugsgebruik. Een goede gezondheid verhoogt de kwaliteit van leven en zorgt 
voor lagere zorgkosten. D66 Tilburg zet hier dan ook vol op in.

Een gezonde leefstijl
De ervaren en de gemeten gezondheid zijn in Tilburg slechter dan in vergelijkbare steden. 
Oorzaken zijn overmatig alcohol- en drugsgebruik, overgewicht, roken, chronische aandoe-

ningen en te weinig bewegen. De komende vier jaar willen we dit aanpakken. Wij investeren 
in innovatieve, preventieve gezondheidsprojecten die de Tilburger ondersteunen in het     

ontwikkelen van een gezonde levensstijl. Wij zijn er voorstander van om dit te doen op basis 
van het fenomeen van de Health Impact Bond, een samenwerkingsverband waarbij maat-

schappelijk betrokken investeerders geld voorschieten om een gezondheidsdoel te bereiken.

Alle kinderen een gymleraar
Wij willen dat alle basisscholen een vakdocent gym krijgen, die ervoor zorgt dat alle kinderen 
minimaal twee uur gymles krijgen onder vakkundige begeleiding. We combineren dit met het 

stimuleren van gezonde eetgewoontes op scholen en gezonde kantines. Gezonde scholen 
waar sport, bewegen en gezond eten hand in hand gaan zijn belangrijk voor ons.

Iedereen mag sporten
Sporten is gezond. Maar een lidmaatschap van een sportvereniging of club is niet voor      

iedereen beschikbaar, omdat het te veel geld kost. Vandaar dat wij extra aandacht vragen 
voor de mogelijkheden tot financiële ondersteuning. Stichting Leergeld en de Meedoenregeling 

dienen hier het vangnet te zijn, zodat elk kind en elke volwassene kan sporten. 

Krachtige sportclubs en mooie faciliteiten
Door verdere fusie van sportclubs ontstaan er verenigingen die een krachtiger bestuur krijgen, 
voldoende vrijwilligers hebben, een gezonde financiële basis laten zien en een duidelijke rol 

als sportfaciliteit in hun omgeving krijgen. We willen hun rol in de wijken en dorpen verstevigen. 
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Niet alleen voor de eigen leden, maar ook voor het bereiken en betrekken van de zoge-

naamde ‘ongebonden’ sporters in de omgeving. D66 Tilburg wil sportverenigingen             
ondersteunen om diverse activiteiten te organiseren, waardoor een breder en diverser publiek 

wordt bereikt. Daarnaast willen we lef tonen in onze keuzes voor de toekomst. Denk hierbij 
aan het verplaatsen van de atletiekbaan van Stappegoor naar een bosgebied, de Tilburg 

Trappers ondersteunen in hun uitbereiding van de hal en het ervoor zorgdragen dat het Koning 
Willem II stadion een nog veiliger, moderner en gastvrijer stadion wordt. 

Ongebonden sport
De nieuwste trend is sporten in openbare ruimtes. Urban sport, sport direct in de omgeving, 

in een park, op een plein of in een bos. Tilburg heeft al een Hall of Fame die daar overdekt 
op inspeelt en Playground City die dat in de wijken faciliteert. Maar er zijn meer faciliteiten 

nodig. Zowel direct in de wijk als in een toepasselijke omgeving als het Stadsbos013 of een 
park. De komende jaren willen we hiervoor meer en herkenbare plaatsen beschikbaar maken. 

Alles met het doel meer mensen aan het bewegen krijgen. D66 Tilburg ziet het liefst een 
permanente vestiging van de Hall of Fame in de Spoorzone. 

Topsport
Grote sportevenementen in de gemeente Tilburg maken de stad aantrekkelijk. Zowel voor de 

inwoners als de bezoekers. Samen met Citymarketing willen we kijken welke topsport-     
evenementen we de komende jaren kunnen organiseren in Tilburg. Denk hierbij specifiek 

aan nationale en internationale kampioenschappen. Wij streven naar het jaarlijks organiseren 
van minimaal twee sportevenementen op NK- of EK-niveau.

Tilburg kent ook een flink aantal sporters met een NOC/NSF-kwalificatie. Hen kunnen we 
inzetten als ambassadeurs. Enerzijds om de stad te promoten, en anderzijds om sport te 

stimuleren. We denken dat er ruimte is voor een ‘Huis voor topsport’. Op dit punt willen we 
de handen ineenslaan met het onderwijs, bijvoorbeeld met de studierichting SPECO Sport-

marketing van Fontys en topsportorganisaties als Tilburg Trappers, HC Tilburg en Willem II.

Willem II stadion
De modernisering van het Koning Willem II stadion en omgeving wordt met steun van D66 
voortvarend opgepakt. D66 omarmt het initiatief rondom ‘toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal’ 

en streeft naar zo weinig mogelijk hinderlijke regels en beperkingen voor bezoekers van 
wedstrijden. Supportersorganisaties zijn hierbij een belangrijke en serieuze gesprekspartner.
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Actieve begeleiding gezonde leefstijl
De gemeente kan op diverse manieren een ondersteuning bieden aan het bevorderen van 
de leefstijl. Het heeft onze voorkeur om meer openbare watertaps te plaatsen om zo water 

drinken te stimuleren. We willen projecten die nu al succesvol zijn, zoals Jongeren op Gezond 
Gewicht, voortzetten en uitbouwen. Een beperkt aantal basisscholen zijn Gezonde School. 

Dit aantal willen we uitbreiden naar minimaal 50% van de basisscholen in de komende periode.

Een gezonde start
Al bij de geboorte (en daarvoor) speelt gezondheid en gezonde voeding een belangrijke rol 
voor een goede start. D66 vindt het belangrijk dat moeders de beste keuze kunnen maken 

voor hunzelf en hun kind. Daarbij is het belangrijk dat zij goed geïnformeerd zijn over de opties 
die voor hen liggen. Informatie over borst- en flesvoeding is cruciaal voor optimale keuzevrij-

heid en een goede, gezonde start. 
Daarnaast vraagt D66 aandacht voor voorlichting in wijken en meer scholing t.a.v. borstvoeding 

bij onze kraamzorg. Ook wil D66 het moeders gemakkelijker maken om in het openbaar te 
voeden. D66 Tilburg heeft eerder aandacht gevraagd voor borstvoedingsvriendelijke horeca 

en gemeente.

Aandacht voor de ouderen
Gezond ouder worden vraagt onze aandacht. D66 wil op innovatieve manieren het bewegen 

van ouderen stimuleren, zodat zij ook in beweging en gezond blijven. Actieve senioren kunnen 
veel betekenen voor andere groepen inwoners in de stad. Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk, 

activiteitenbegeleiding en ondersteuning op scholen. D66 Tilburg wil dat stimuleren en belonen.

Een rookvrije jeugd
Roken is ongezond en heeft vele nadelige effecten, ook meeroken. Wij kiezen voor een 
jeugd die rookvrij opgroeit, door te stimuleren dat er meer rookvrije plekken komen. Wij zetten 

in op rookvrije sportclubs. Ook bij scholen, verenigingen en in de horeca is nog een wereld te 
winnen. D66 wil onderzoeken of horecaondernemers die kiezen voor een rookvrij terras    

korting kunnen krijgen op de precariobelasting.

Alcohol en drugs
Te veel alcohol drinken en onverantwoord drugsgebruik willen we zoveel mogelijk tegengaan. 
Door meer informatie te geven en bijvoorbeeld in het uitgaansleven meer mogelijkheden te 
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bieden voor het testen van XTC ontstaat er meer bewustwording bij de gebruikers over de 

effecten. 

Gezondheidseconomie
In de regio zien we veel economische bedrijvigheid op het vlak van zorg, dienstverlening en 
e-health. Ontwikkelingen in de zorg leiden ook tot kansen voor ondernemers. Er wordt veel-

vuldig samengewerkt tussen ondernemers, kennisinstellingen en zorgaanbieders. Wij zijn 
ervan overtuigd dat er nog meer economische waarde kan worden gegenereerd door de   

samenwerking verder uit te bouwen. Hierbij willen we het bestaande systeem van samen-
werkende partijen in beeld brengen en nieuwe samenwerkingskansen creëren. Een voor-

beeld voor onze regio kan de corporatie Slimmer Leven 2020 in de Brainport-regio zijn.

Wat hebben we bereikt
In 2016 was Tilburg Europese sportgemeente van het jaar. Dit geeft aan dat we met sport en 
gezondheid op de goede weg zijn. Mooie voorbeelden van wat bereikt is in de afgelopen   

periode zijn de toename van het aantal gymdocenten in het basisonderwijs, het inzetten van 
citytrainers om jeugd na schooltijd meer te laten bewegen  en de komst van de eerste       

Gezonde scholen. Basisschool De Vijf Hoeven in Tilburg is zelfs verkozen tot de sportiefste 
basisschool van heel Nederland. Het succesvolle project JOGG (Jongeren op gezond      

gewicht) is gestart. Hardlopers krijgen prachtige looproutes in Moerenburg, één van 5 kilo-
meter en één van 16 kilometer. 
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Zorgen voor jezelf en elkaar

Zorg gaat over gezondheid, over praktische, medische of psychische ondersteuning en 

begeleiding als je het zelf (even) niet redt. Naast de eigen verantwoordelijkheid is er 
sinds 2015 ook een belangrijke verantwoordelijkheid bij de overheid neergelegd. In Tilburg 

is deze grote verandering goed verlopen. De kwaliteit en het aanbod is nog steeds 
goed, inwoners zijn over het algemeen tevreden en de samenwerking met de buurge-

meenten en de zorgprofessionals verloopt ook goed. Op het gebied van jeugdhulp is 
een sterk innovatieprogramma ontwikkeld. Tilburg staat met een aantal thema's (voor-

komen kindermishandeling, zwangerschapspreventie, schuldhulpverlening) stevig op 
de kaart. Toch is er nog voldoende ruimte voor verbetering en versterking. Zodat we de 

zorg ook in de toekomst kwalitatief goed, toegankelijk, innovatief en betaalbaar houden.

SAMEN KUNNEN WE MEER

Sociale basis op orde
Onze inwoners willen natuurlijk het liefst regisseur over hun eigen leven zijn. Jezelf kunnen 

redden is fijn, geeft voldoening en meer zelfstandigheid. Maar als je toch ondersteuning nodig 
hebt, is het belangrijk dat er mensen uit je eigen omgeving en zo nodig de gemeente als   

achtervang beschikbaar zijn. Het is dus belangrijk dat de basis die je nodig hebt om je leven 
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te leiden op orde is. Dat geldt voor iedereen in onze gemeente. Daarom willen wij verder   

inzetten op een versterking van die basisstructuur in de gemeente. Scholen, maatschappelijke 
instellingen, sportverenigingen, jongerenwerk en ouderenorganisaties, ze horen allemaal 

stevig aanwezig te zijn. Hiertoe willen we intensief samenwerken met onze inwoners om de 
Agenda Sociaal van de stad verder in te vullen. 

Wijkgerichte aanpak
Wij vinden dat professionele ondersteuning van zorg op wijkniveau geregeld hoort te zijn. 

Nabijheid en toegankelijkheid zijn daarbij uitgangspunt. Op wijkniveau is ook een belangrijke 
rol weggelegd voor scholen en voor verenigingen. Beide kunnen een rol spelen bij vroege 

signalering van problemen bij gezinnen en individuen. En daarnaast kunnen ze een rol spelen 
bij talentontwikkeling en sociale cohesie. Daarom wil D66 de wijkgerichte aanpak dooront-

wikkelen, waarbij professionals elkaar beter weten te vinden en mensen sneller doorverwijzen.

Sterke netwerken voor inwoners
Het is belangrijk dat mensen een sterk sociaal netwerk om zich heen hebben en organiseren. 
Het is essentieel dat mensen hier op tijd mee starten en niet wachten totdat ze behoefte 

hebben aan ondersteuning. In sommige wijken is de samenhang al groot en is het vanzelf-
sprekend dat bewoners voor elkaar in de bres springen als dat nodig is. Een dergelijk net-

werk gunnen wij elke wijk. We willen hier dan ook op inzetten en mensen gericht helpen bij 
het opbouwen van een dergelijk netwerk. Daarbij kijken we naar de mogelijkheden die sociale 

media bieden en ondersteunen we vrijwilligersorganisaties en wijk- en buurtorganisaties.

Mantelzorg
Sterke netwerken zijn ook de vindplaats voor mantelzorgers. Zij zijn de ruggengraat van 
onze gemeente. Maar mantelzorgers zijn er niet ongelimiteerd en het is belangrijk dat ze niet 

overbelast raken. Hiervoor zijn ‘respijtzorgers’ onontbeerlijk. Dit zijn mensen die mantelzorgers 
ontzorgen. We willen kijken hoe we het aantal respijtzorgers kunnen laten groeien. Wellicht 

kunnen zzp’ers hier een rol in spelen, in combinatie met de zorgcorporatie en burgerinitiatieven. 
Ook ContourdeTwern moet hier een rol in spelen. Daarnaast is het is belangrijk dat bedrijven 

en organisaties in onze gemeente zich bewust zijn van het feit dat veel van hun personeels-
leden ook mantelzorger zijn en oog hebben voor mogelijkheden hen dit zo veel mogelijk te 

kunnen laten combineren met hun werk.
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Inclusieve, tolerante stad
Onze inwoners zijn gelukkig heel verschillend. We zijn bijna allemaal ergens anders geboren, 

onze (politieke) kleur is anders, ons opleidingsniveau, onze liefdesvoorkeuren. Diversiteit is 
onze kwaliteit en dus is het voor D66 Tilburg een kernwaarde dat we elkaar accepteren zoals 

we zijn. Dat we anderen niet onnodig kwetsen en niet tot last zijn. 
We geloven ook in gelijke kansen bij gelijke geschiktheid. En we willen dat de overheid      

optreedt wanneer er signalen zijn dat dit niet het geval is. Een actieve rol vanuit de gemeente 
om Tilburg een inclusieve stad te laten blijven, juichen wij toe. Daarom wil D66 dat dat er een 

integrale bestuurlijke portefeuille, met budget, komt op emancipatie en integratie (inclusief 
asielbeleid).

STERKER WORDEN

De overheid doet steeds meer een beroep op eigen kracht. Daarmee vragen we veel van 
onze burgers. Om de burgers hierbij te helpen, investeren wij in de volgende onderwerpen. 

Vooruitzien 
D66 Tilburg wil dat inwoners zich beter bewust worden van behoeftes in de eigen levensfasen. 

En dat op die behoeftes tijdig wordt geanticipeerd, zodat mensen zo lang en goed mogelijk 
regie over hun eigen leven houden. En als iemand dat niet zelf kan, is het belangrijk dat de 

betrokken professionals dat doen. Daarom wil D66 dat vragen over levensfasen opgenomen 
worden in het keukentafelgesprek van de Toegang. En dat inwoners nog actiever zelf mee-

schrijven aan hun persoonlijke zorgplan.

De overgang naar volwassen worden: 18- en 18+
Voor veel jongeren is achttien worden al heel ingewikkeld. Je bent opeens volwassen en 
voor veel zaken zelf verantwoordelijk. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente daar een 

actievere informatierol in inneemt. 
Als je als jongere afhankelijk van jeugdzorg bent, is achttien worden echt een grote verandering. 

Wij willen dat die overgang veel soepeler verloopt en in sommige gevallen nog even uitgesteld 
mag worden, bijvoorbeeld bij pleegzorg. En dat jongeren daar beter in begeleid gaan worden. 

Daarom wil D66 Tilburg jongerencoaches een rol geven om de overgang naar achttien jaar 
te vergemakkelijken. 
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Voorkomen van schulden 
Voorkomen is beter dan genezen, zeker in het geval van schulden. We willen dan ook helpen 

schulden te voorkomen. Dit vraagt om vroege signalering, zodat tijdig kan worden onder-
steund bij het leren omgaan met geld. En zodat hulp kan worden aangeboden bij de admini-

stratie. Door professionals, maar zeker ook door ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. Voor 
jongeren uit de risicogroep wordt blijvend geïnvesteerd in het programma Fix Up Your Life, 

waarin onderwijs, jongerenwerk, Thuisadministratie en gemeente samenwerken om jongeren 
met beginnende schulden vroeg te signaleren en te helpen. Ook voor andere groepen kijken 

we hoe meer ingezet kan worden op vroege signalering.

Hulp bij schulden
Als mensen niet in staat zijn zelf hun financiële situatie te overzien, kan iemand vrijwillig afstand 
doen van de mogelijkheid om zelfstandig te bankieren. Het betalen van de vaste lasten en 

eventuele aflossing van schulden wordt dan overgelaten aan hulpverleners en Thuisadmini-
stratie kan een praktische rol vervullen tussen klant en hulpverlener. Samen wordt dan een 

plan opgesteld, waarbij de persoonlijke omstandigheden worden meegenomen. Verder willen 
we onderzoeken of het zinvol is voor de gemeente om bewindvoerders in dienst te nemen.

Oog voor energiearmoede
Voor veel gezinnen is de energierekening een grote kostenpost. Daarnaast hebben zij niet 

de financiële ruimte om te investeren in de overstap naar goedkopere, duurzame energie. Dit 
noemen we energie-armoede. D66 ontwikkelt een aanpak om ook deze gezinnen te helpen 

bij de overstap naar duurzame energie.

Perspectief bij armoede 
Armoede kent veel gezichten en is een complex probleem dat mensen veel stress geeft en 
nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid. We willen armoede zoveel mogelijk blijvend 

oplossen, door te helpen met het vinden van (extra) werk of activiteiten. Voor participatietra-
jecten én vrijwilligerswerk komt er een kinderopvangvergoeding.

Kunnen meedoen ondanks armoede
Wij vinden het belangrijk dat iedereen de kans heeft om mee te doen in de maatschappij, 

ook als mensen weinig geld hebben. Daarom staan wij voor een ruimhartig armoedebeleid, 
voor volwassenen, en vooral voor kinderen. Alle kinderen moeten de juiste schoolspullen 

kunnen aanschaffen en talenten kunnen ontwikkelen, met sport of muziek bijvoorbeeld. Hiervoor 

�23



willen wij met scholen een Tilburgse aanpak ontwikkelen. We stellen alle regelingen beschik-

baar voor mensen met een inkomen tot 130% van het minimumloon, zodat het loont om 
vanuit de uitkering te gaan werken.

De rechten van het kind
Voor zowel het inrichten van de stad, voorzieningen voor kinderen en de ontwikkelomgeving 

voor onze kinderen als voor het organiseren van de jeugdzorg nemen we de ‘rechten van het 
kind’ als uitgangspunt. Zodat zij volop kansen krijgen om uit te groeien tot trotse, krachtige 

volwassenen. Waar hebben kinderen recht op en hoe gaan wij het voor hen organiseren? 
Denken vanuit het kind levert vaak andere prioriteiten op. Daarom wil D66 dat het gemeentelijk 

jeugd(hulp)beleid de rechten van het kind als uitgangspunt neemt.

Geen kinderen in de gewone opvang
De maatschappelijke opvang is er ook voor gezinnen die tijdelijk geen huis hebben vanwege 
schulden, verslaving of criminaliteit. Het gebeurt helaas veel te vaak dat gezinnen in         

opvanghuizen terechtkomen die niet geschikt zijn voor kinderen. D66 Tilburg wil vooral 
maatwerk leveren. Als het bijvoorbeeld nodig is om een schuld af te lossen waardoor een 

gezin weer een huurwoning kan krijgen, dan levert die aflossing op den duur veel meer op. 
Er zijn dus niet alleen meer gezinsgeschikte huizen nodig, maar ook meer gezinsgeschikte 

oplossingen.

Persoonsgerichte budgetten (PGB’s)
Wij blijven de mogelijkheid ondersteunen dat mensen zelf hun zorg kunnen regelen. Voor wie 
dit niet zelf wil of kan regelen, hoort zorg in natura beschikbaar te blijven. Deze keuzevrijheid 

is waardevol, zolang de kwaliteit goed blijft. Een keurmerk vanuit de gemeente of overheid 
helpt daarbij. 

Maatwerk in ondersteuning
We geven hulpverleners de ruimte om met maatwerkoplossingen te komen. Hiervoor zien wij 
graag dat er kan worden afgestapt van routines en gezocht wordt naar maatwerkoplossingen, 

waardoor iemand beter ondersteund wordt met uiteindelijk minder maatschappelijke kosten. 
Zo willen wij huisuitzettingen als gevolg van betalingsachterstanden voorkomen, omdat dit 

geen oplossing vormt voor het probleem. Wijkteams en woningcorporaties blijven hierin     
samenwerken.

�24



Voorzorgers
Nadenken over je oude dag noemen we ‘voorzorgen’. Over de mogelijkheden die er zijn om 

langer thuis te wonen bijvoorbeeld. Daarbij gaat het om aanpassingen aan de woning, een 
gezonde woonomgeving en om het gebruik van e-health-toepassingen. Hierbij past dat voor-

zorgers keuzevariatie en keuzevrijheid krijgen. Passend binnen de budgettaire mogelijkheden, 
maar vooral in overleg met de gebruiker samen te stellen. Daarom wil D66 Tilburg dat de 

gemeente onderzoekt wat er mogelijk is op dit gebied. 

KETENSAMENWERKING

Samenwerking met professionals
Op het gebied van jeugdzorg, WMO en participatie bevorderen we de verdere samenwerking 
tussen partijen. Eén gezin, één plan, één coördinator is en blijft daarbij het motto. De afgelopen 

periode hebben we daar goede stappen in gezet. Hier zullen we de komende jaren verder 
aan werken. We zijn ervan overtuigd dat onze inwoners ook gebaat zijn bij continuïteit. Wanneer 

de nood aan de man is dan willen we dat er snel wordt ingegrepen, waarbij de menselijke 
maat altijd maatgevend is. Wij willen ook de mogelijkheid bieden om vanuit de gemeente 

langjarige contracten aan te gaan met die partners - klein en groot - die laten zien innovatie 
en kwaliteit voorop te stellen.

Samenwerking met zorgverzekeraars
Essentieel bij het realiseren van de ambities in het sociaal domein is de positie van zorgver-

zekeraars. We kunnen veel van hen leren en zij van ons. We delen een gezamenlijk doel, 
namelijk het gezonder maken van onze inwoners. Door samen te werken en middelen te 

bundelen, kan de effectiviteit van het sociale beleid toenemen. Het maken van nieuwe      
samenwerkingsconvenanten is een goede manier om dit te bewerkstelligen.

Sterke netwerken voor de overheid
Tilburg is de centrumgemeente in Midden Brabant. Onze gemeentelijke organisatie fungeert 

als gastheer voor alle andere gemeenten in onze regio, in ieder geval voor de inkoop van 
jeugdzorg, deels voor de Wmo, deels de arbeidsmarkt en taalonderwijs voor volwassenen. 

Wij willen deze samenwerking verder uitbreiden. Samen met andere gemeenten, maar ook 
met zorgaanbieders en zorgverzekeraars willen we verregaander samenwerken op het gebied 

van werk, jeugdzorg, Wmo en onderwijs. Het doel hiervan is het bundelen van kennis en 
kunde, het gezamenlijk inkopen van diensten en het voeren van de lobby richting rijk en    
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provincie. Specifiek wil D66 Tilburg inzetten op een verdere integratie tussen ICT en jeugdzorg 

aanpak en op het verder verbreden van de innovatie-aanpak, zoals die al bij jeugdzorg is 
ingezet. 

Tilburg is de zesde stad van Nederland. D66 Tilburg streeft een voortrekkersrol na binnen de 
landelijke overheid op een aantal zaken waar zij vernieuwing kan brengen: jeugdzorg, Wmo 

en het Vertrouwensexperiment.

DE DIENSTVERLENING 

Bereikbaarheid van de zorg
De gemeente moet goed bereikbaar zijn via alle kanalen. Dit geldt zeker voor het aanbod 
van zorg. De vindbaarheid en zichtbaarheid van de Toegang (naar zorg) kan verbeterd worden. 

Verder willen wij voorkomen dat mensen het gevoel krijgen dat ze van het kastje naar de 
muur worden gestuurd. De Tilburger hoeft niet van de een naar de ander te gaan, de        

verschillende dienstverleners komen naar de Tilburger toe. Hiervoor is het belangrijk dat er 
een warme overdracht is tussen de dienstverleners en dat ICT-systemen dit ondersteunen. 

We spreken in dat kader van omni-channel-dienstverlening.
De Sociale Raad verdient onze aandacht. Deze raad is onafhankelijk, geeft gevraagd en   

ongevraagd advies en heeft een luisterend oor voor inwoners. D66 ziet dan ook graag dat 
inwoners daar terecht kunnen als zij vinden dat zij niet de juiste bejegening of behandeling 

krijgen.

Regeldruk
We willen de regeldruk in het sociaal domein aanpakken. Daartoe zal onderzocht moeten 
worden welke regels geschrapt of vereenvoudigd kunnen worden. Dat geldt voor onze inwoners 

en voor onze zorgpartners. Wij organiseren hiervoor speciale ‘schrapsessies’ samen met 
professionals en inwoners. De winst die hiermee wordt geboekt willen we investeren in het 

verbeteren en uitbreiden van de dienstverlening. 

Niet langer tussen de wal en het schip
Er zijn nog te veel mensen die nu tussen de wal en het schip vallen, die geen aanspraak 
kunnen maken op een uitkering of andere vormen van hulp, terwijl zij wel problemen hebben. 

D66 Tilburg wil deze groep zichtbaarder maken door achter-de-voordeur-projecten en beleid. 
Ook hier is maatwerk leidend.
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Toegankelijkheid
Toegankelijkheid van dienstverlening is belangrijk en ook de toegankelijkheid van gebouwen. 

We willen dat alle openbare gebouwen toegankelijk worden gemaakt voor iedereen. D66 wil 
het mogelijk maken dat mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel of scootmobiel ook vanaf 

station Universiteit en station Reeshof met de trein kunnen reizen, nu kan dat alleen vanaf 
het centraal station.

Informatiepositie Tilburger verbeteren
Beter geïnformeerde mensen nemen betere beslissingen. Inwoners zijn baas over hun eigen 

gegevens. Non-profit partijen zijn verplicht om de inwoners inzage te geven in de persoonlijke 
gegevens of hun dossier. De privacywetgeving is hierbij kaderstellend. Daarvan afwijken kan 

alleen met instemming van de mensen over wie het gaat. Daarom investeert D66 in datage-
stuurd werken. Een veiligere koppeling van gegevens en processen leidt volgens ons tot een 

kwalitatief betere dienstverlening aan de inwoners van onze stad. En wij stimuleren het      
beschikbaar stellen van zoveel mogelijk gemeentelijke data.

INNOVEREN EN EXPERIMENTEREN

Innovatie stimuleren
Innoveren en experimenteren zit ons in het bloed. Vernieuwing is nodig. We pleiten daarom 

voor meer experimenteerruimte, waarbij falen is toegestaan. Daarbij gaan ondernemers en 
onderwijs voorop en faciliteert de gemeente. Een voorbeeld is het innovatienetwerk zoals dat 

voor de jeugdzorg door Tilburg is neergezet. Deze manier van werken zou ook in de andere 
zorggebieden gebruikt kunnen worden. De lessen die we leren van experimenten verwerken 

wij in nieuw beleid. Dit geldt ook voor de uitkomsten van het binnenkort te starten vertrouwens-
experiment. 

Inhoudelijk zien wij vooral mogelijkheden voor innovaties en experimenten op het vlak van  
e-health, robotisering, datagestuurd werken, preventie, schulden, gezonde leefstijl, health/social 

impact bonds, financieringsvormen, revolving funds en corporatievorming. Een serieus en 
compleet programma zal Tilburg landelijk op de kaart zetten. D66 maakt hier middelen voor 

vrij.

Innovatie hulp aan huis / thuiszorg / wijkverpleegkundigen
Wij willen nieuwe initiatieven en vormen van geïntegreerde hulp aan huis ondersteunen. 
Liefst in combinatie met een wijkgerichte aanpak, zeker bij buurten waar de zelfredzaamheid 
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minder sterk is. De terugkeer van wijkverpleegkundigen juichen wij toe. Ook in de vorm van 

kleine zelfstandige collectieven.

Omgaan met e-health
Wij zijn er van overtuigd dat e-health-toepassingen mensen kunnen helpen bij hun gezond-
heid en welzijn. Denk bijvoorbeeld aan online geestelijke hulpverlening, op je eigen gekozen 

moment in de eigen vertrouwde omgeving. Of denk aan het bijhouden van je bloeddruk of 
suikerwaarden in een app in het geval van chronische ziekten. 

Investeren in e-health
We willen samen met onderwijs en onderzoekspartners een e-health-programma opzetten 

voor de regio, vanuit verschillende bronnen gefinancierd, zodat we alle kansen die e-health 
biedt ook kunnen gaan benutten. We zien hierbij ook mogelijkheden voor een nieuw beroep: 

de zorgmakelaar, die mensen helpt wegwijs te worden in dit digitale landschap.

Zorgfraude
Zorgfraude is een belangrijk maar weinig populair onderwerp. Fraude betekent immers dat er 
gestraft zou moeten worden en in het geval van zorgfraude gaat het om mensen met een 

ondersteuningsbehoefte. Wij vinden het toch belangrijk dat zorgfraude wordt aangepakt. We 
maken daarbij onderscheid tussen mensen die bewust en mensen die onbewust fraude plegen. 

De eerste categorie willen we aanpakken, zoals we dat met andere vormen van fraude doen. 
In geval van onbewuste fraude willen we mensen helpen. Bijvoorbeeld bij het beheren van 

hun zorgbudget. We nemen het niet over, maar helpen hen om het zelf goed te regelen. 
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 Ruimte om te
 wonen, te werken
 en te genieten



Stedelijke ontwikkeling

Tilburg timmert zichtbaar aan de weg. We ontworstelen ons daarmee in een hoog tem-

po aan een wat grijs imago. In Tilburg gebeurt het, en dat wil D66 Tilburg de komende 
jaren met veel kracht doorzetten. Verschillende gebieden zijn in ontwikkeling en ver-

dienen specifieke aandacht met het doel om Tilburg aantrekkelijk te maken en te hou-
den voor bewoners en bezoekers.

De Spoorzone: ondernemen met een rauw randje
De Spoorzone is een belangrijk plek waar werken, leren, wonen en recreëren samenkomen. 
Wij willen de Spoorzone de komende jaren verder ontwikkelen. Wij zien hier volop kansen 

voor nieuwe woningen, waarbij hoogbouw niet op voorhand geschuwd wordt en waar ruimte 
voor bedrijven en kennisinstellingen is. 

Architecten krijgen de ruimte om een mooi stuk stad toe te voegen. We willen dat de be-
staande gebouwen van de voormalige NS Werkplaats behouden blijven. D66 Tilburg wil de 

broedplaatsfunctie van het gebied versterken. Dit doen we door bestaande gebouwen op te 
knappen en tegen lage huren beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld voor (startende) bedrijven 

én andere initiatieven. Ook bestaande functies zoals De Boemel zijn voor ons bespreekbaar 
om na de herontwikkeling in dit gebied te blijven. Bij het ontwikkelen van het gebied behouden 

wij de rauwe uitstraling die deze locatie zo uniek maakt. In de openbare ruimte wil D66 dat er 
veel ruimte komt voor groen. Hiermee wordt de Spoorzone aantrekkelijker en leefbaarder.

Trein- en busstation
Het centraal station van Tilburg is in de laatste fase gekomen van de herontwikkeling. Het 
ziet er prachtig uit en draagt bij aan die belangrijke eerste indruk van de stad, bij aankomst. 

Het naastgelegen busstation verdient eenzelfde hoogwaardige uitstraling als visitekaartje 
van de stad. D66 wil het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer stimuleren. Naast het 

station realiseren we daarom aan beide zijden van het spoor hoogwaardige fietsenstallingen. 
In deze stallingen is voldoende plek, staan fietsen droog en bewaakt. Het stallen van de fiets 

is de eerste 24 uur gratis.
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De Piushaven: klaar voor de afvaart
In de Piushaven zijn inmiddels veel bouwplannen gerealiseerd en op veel plekken is de 

openbare ruimte zodanig aangepakt dat steeds meer Tilburgers en mensen van buiten de 
stad de haven weten te vinden om op het terras of op het water te vertoeven, een wandeling 

te maken of te sporten. Nieuwe woningen in het gebied vinden gretig aftrek. Toch is er nog 
werk te doen. D66 Tilburg wil dat de verbinding naar het centrum via de Koopvaardijstraat 

voortvarend aangepakt wordt. Het is nu tijd om de laatste grote deelplannen te ontwikkelen, 
zoals het Fabriekskwartier. 

Het groen-blauwe karakter van de Piushaven biedt kansen voor bijzondere vormen van 
duurzaam wonen, werken en recreëren. De Piushaven bruist en wordt voortvarend ontwikkeld. 

Het water met haar robuuste groene kades, een schaars goed in de stedelijke omgeving, 
biedt wat ons betreft een uitgelezen kans om het gebied nog verder te verduurzamen. De 

kades, het water en de pier in de haven zelf zijn een ‘levend podium’ voor allerlei duurzame 
evenementen en activiteiten.

Inmiddels is in het gebied weer een havenmeester actief en zijn er plannen om evenementen 
en andere activiteiten in het gebied vanuit ondernemers financieel te ondersteunen. D66 wil 

dat de gemeente hier ook een bijdrage aan blijft leveren.

Kernwinkelgebied: nu doorzetten
De binnenstad van Tilburg heeft de afgelopen jaren een noodzakelijke inhaalslag gemaakt. 

Nieuwe winkels, zoals de Hudson’s Bay, hebben zich in de binnenstad gevestigd en de 
structuur van kernwinkelgebied is verbeterd. Ook wordt er geïnvesteerd in vergroening. Dit 

wil D66 de komende jaren doorzetten, want de binnenstad is nog niet klaar. De doorbraak 
van de Heuvelstraat naar de Emmapassage is bijvoorbeeld nog niet gerealiseerd.

Het Dwaalgebied verdient hierbij ook aandacht. De sfeer van dit gebied met kleinschalige 
ondernemers en bewoning willen we koesteren. Hier zou zeker langs de belangrijkste aan-

loopstraten meer ruimte mogen komen voor bedrijvigheid. Voor een bruisende binnenstad is 
goede samenwerking tussen winkeliers en andere partijen in het winkelhart noodzakelijk. Het 

ondernemersfonds en het binnenstadsmanagement zijn voor ons de aangewezen partijen 
om daaraan bij te dragen.
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Koningsplein: de tijd is rijp 
D66 Tilburg is van mening dat het Koningsplein dringend aan herontwikkeling toe is. De tijd 

is er rijp voor. Het is nu of nooit. Wij zien mogelijkheden voor een groene invulling in combi-
natie met stedelijke functies rondom werk, wonen en onderwijs, met een goede verbinding 

naar de Piushaven voor fiets- en voetgangers. D66 Tilburg wil onderzoeken of de vestiging 
van De Nieuwste School op het Koningsplein mogelijk is. Daarnaast willen wij de haalbaarheid 

onderzoeken om het water van de Piushaven op een creatieve manier door te trekken naar 
het Koningsplein.

Museumkwartier: verbinden en versterken
Met het Natuurmuseum, het Textielmuseum en natuurlijk Museum De Pont heeft Tilburg een 

breed museaal aanbod met internationaal aanzien. D66 Tilburg wil dat de verbinding voor 
voetgangers tussen centrum en Spoorzone met de musea aantrekkelijk wordt, bijvoorbeeld 

door kunst in de openbare ruimte te plaatsen. In dit gebied willen we functies die een relatie 
hebben met kunst en cultuur versterken. Ook de herontwikkeling van het grotendeels leeg-

staande Dröge-gebouw naast het Textielmuseum staat hoog op onze agenda. Dit gebouw 
kan ingezet worden om een innovatief kennis- en bedrijvencluster rond textiel te ontwikkelen, 

waarmee voortgebouwd wordt op het vermaarde TextielLab van het museum. Zo creëren we 
een nog aantrekkelijker en aansprekend museumkwartier, waar cultuur, erfgoed en onder-

nemerschap hand in hand gaan.

Verder met wijkwinkelcentra
Wijkwinkelcentra zijn van groot belang voor de leefbaarheid in onze wijken en dorpen. De 

afgelopen regeerperiode zijn er al meerdere centra waaronder het Paletplein, Wagnerplein 
en de Heyhoef op de schop genomen. D66 Tilburg blijft inzetten op het versterken van kansrijke 

locaties. We vinden het belangrijk om de lopende plannen, zoals Koningsoord, het nieuwe 
Bernardusplein en het Pater van den Elsenplein ook echt af te maken. Daarnaast is het    

wenselijk om de Westermarkt te herontwikkelen. Daarmee versterken we dit centrum én   
zorgen we ervoor dat de parkeerdruk voor de omliggende wijk vermindert.

Beschermen én duurzaam hergebruiken van cultuur historisch erfgoed
Met als motto ‘Geef het verleden een toekomst' beschermt D66 Tilburg het cultuurhistorisch 
erfgoed en stimuleren we toekomstbestendig gebruik van oude industriële en religieuze    

gebouwen. Van de kerken die nu nog in gebruik zijn, gaat naar verwachting binnen tien jaar 
de helft dicht. Met een hedendaagse mix van wonen, werken en zorg kunnen markante 
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beeldbepalende gebouwen, zoals de Korvelse kerk, voor het nageslacht worden behouden. 

D66 reserveert daarvoor financiële middelen in de begroting. 
Veel straatnamen verwijzen naar personen uit de geschiedenis van onze stad. D66 Tilburg 

wil dat op straatnaamborden uitleg gegeven wordt naar wie of wat een straat vernoemd is. 

Herontwikkelen kantoren
Ondanks relatief lage leegstand, kent ook Tilburg kantoorgebouwen die te kampen hebben 
met structurele leegstand. Deze kantoren bieden kansen voor herontwikkeling, bijvoorbeeld 

tot tijdelijke woonruimte voor arbeidsmigranten of starters op de woningmarkt. De komende 
periode wil D66 de kansen die er liggen benutten. Daarover gaan we in gesprek met de 

vastgoedeigenaren.

Wilhelminakanaal Tilburg: afronding werkzaamheden
Tilburg kan als stad haar transportpotentie realiseren mede via de waterwegen. Daarmee 
kan zij extra economische groei realiseren. Het is dan ook van algemeen belang de ingezette 

werkzaamheden aan het Wilhelminakanaal ter hoogte van de Reeshof/Industrieterrein    
Vossenberg af te ronden. Wij vinden dat deze ambitie alleen volwaardig tot zijn recht kan 

komen als de daarvoor benodigde ingrepen zodanig plaatsvinden dat er de grootst mogelijke 
zekerheid bestaat dat bewoners en eigenaren aan beide zijden van het kanaal niet met   

mogelijke zetting en verzakking van onroerend goed en risico's voor natuur (verdroging) en 
fauna worden geconfronteerd. 

Wat hebben we bereikt
De afgelopen periode hebben we ons ontwikkeld tot een stoere stad die we op Koningsdag 

met trots aan de Koning en heel Nederland hebben laten zien. De complimenten over Tilburg 
waren niet van de lucht. Hier zijn we uiteraard bijzonder trots op. De ontwikkeling die de   

afgelopen jaren is ingezet - in gebieden als de Piushaven, Spoorzone, Stappegoor, Konings-
oord en bij en rondom de Leijhoeve - willen we dan ook met volle vaart gemeentebreed 

voortzetten, zodat heel Nederland eensluidend zegt: “Tilburg, daar kan het wel!” Steeds 
meer en steeds beter geven we onze woon- en leefomgeving vorm in samenspraak met   

bewoners. Burgerparticipatie is hierbij de norm. We doen het samen. 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Goed wonen
De komende decennia zal het inwonertal van de gemeente Tilburg blijven groeien. Dus moeten 

we voldoende nieuwe woningen bouwen en zorgen dat er voor de verschillende doelgroepen 
voldoende passende woonruimte komt. Duurzaam, groen en samen.

Zorg voor voldoende sociale huurwoningen
D66 Tilburg erkent dat er meer sociale huurwoningen nodig zijn. Tot 2025 voegen we      

tenminste 1600 woningen toe. Wij willen dat corporaties zich focussen op de kerntaak,     
namelijk het huisvesten van doelgroepen met lage inkomens. 

Zorg voor voldoende huurwoningen voor middeninkomens
Middeninkomens, zoals veel afgestudeerden, kunnen grotendeels niet meer terecht in de 
sociale huursector. We willen daarom dat er de komende jaren extra ingezet wordt op de   

realisatie van middeldure huurwoningen in prijsklassen die net boven de huren in de corporatie-
sector liggen, zodat we afgestudeerden en starters nog beter aan Tilburg kunnen binden.   

Indien marktpartijen onvoldoende bijdragen aan de realisatie van middeldure huur, mogen 
corporaties hier van ons ook een bijdrage aanleveren.
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Voortzetten startersleningen
Al een aantal jaren is er in Tilburg een starterslening geweest om het koopstarters eenvoudiger 

te maken een eigen woning te financieren. Velen hebben daar inmiddels gebruik van       
gemaakt, waarmee nut en noodzaak zijn bewezen. D66 wil deze regeling de komende jaren 

opnieuw inzetten. 

Bied passende huisvesting voor arbeidsmigranten
De groei van de economie in de regio heeft als gevolg dat een deel van de werkgelegenheid 
ingevuld wordt door arbeidsmigranten. D66 Tilburg wil de druk die huisvesting van deze 

groepen in bestaande wijken soms kan geven, zoveel mogelijk voorkomen. Dat doen we 
door voldoende alternatieve huisvesting te realiseren en goed in te passen in de omgeving. 

Herontwikkeling van kantoren biedt hier mogelijkheden die wij graag de komende periode 
gaan verkennen samen met vastgoedeigenaren.

Realiseer nieuwe studentenwoningen
De onderwijsinstellingen in onze stad presteren uitstekend. Tilburg University heeft de ambitie 
om de komende jaren stevig te groeien. D66 Tilburg wil de komende jaren in het centrum en 

tussen de universiteit en het centrum nieuwe studentenwoningen toevoegen.

Ruimte voor de woonwensen van senioren
D66 wil planologische ruimte scheppen voor meer ‘levensloopbestendige’ woningen. Dit zijn 

woningen die geschikt zijn te maken voor bewoning tot op hoge leeftijd, ook in geval van   
fysieke handicaps of chronische ziekten van bewoners. Daarnaast willen we ruimte bieden 

aan kleinschalige (collectieve) woonvormen voor senioren die in particulier opdrachtgeverschap 
gerealiseerd worden. 

Ruimte voor duurzame hoogbouw
Een levendig, bruisend stadscentrum is een compact centrum met veel bewoners waar wonen, 

werken, ontmoeten en recreëren samenkomen. Hoogbouw bij uitstek draagt bij aan dat 
dichtbevolkte, bruisende centrum. Daarom bieden wij op aansprekende plekken in en aan de 

randen van de binnenstad ruimte voor architectonisch aantrekkelijke hoogbouw. In de 
Spoorzone in het bijzonder ziet D66 ruimte voor een nieuw icoon op hoogte. Dit bruisende 

centrum wordt omringd door ruime, groene wijken en dorpen. Zo wil D66 het beste bieden 
van beide werelden.
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Inperken welstandseisen voor zonnepanelen
D66 is van mening dat welstandseisen en duurzaamheid elkaar niet hoeven te belemmeren, 

indien gezond verstand prevaleert boven harde welstandseisen. Per individueel geval dient 
bekeken te worden hoe met behoud van de kwaliteit van het beschermd stadsgezicht toch 

zonne-energie opgewekt kan worden. Het advies van de welstandscommissie wordt hierbij 
meegenomen, maar is niet automatisch doorslaggevend. 

Uitbreiden duurzaamheidsleningen
De Tilburgse duurzaamheidsleningen zijn een groot succes. Momenteel is er één miljoen 

euro beschikbaar in een revolverend fonds om particuliere woningeigenaren te ondersteunen 
bij het verduurzamen van hun woning. D66 is er voorstander van om dit fonds uit te breiden 

tot twee miljoen euro. Tevens willen wij dat ook huizen met een WOZ-waarde van boven de 
€ 350.000 in aanmerking komen voor de lening. Zo komen ook woningen die onder water 

staan in aanmerking voor een duurzaamheidslening.

Particuliere koplopers ondersteunen met groene bouwleges 
Woningeigenaren die hun bestaande woning energiezuinig willen bouwen of renoveren, helpen 
we door een korting te geven op de bouwleges. Hiermee willen we woningeigenaren stimuleren 

om tot Nul Op de Meter (NOM) te bouwen of te renoveren.

Objectgebonden financieringsexperimenten bij ingrijpende renovaties
Niet alle particuliere woningeigenaren beschikken over voldoende spaargeld of hypothecaire 
financieringsruimte om een woning te verduurzamen. Zonder maandelijkse energierekening 

ontstaat er echter wel aflossingscapaciteit die langjarig ingezet kan worden. Wij willen dat er 
voor verschillende doelgroepen, waaronder woningeigenaren met een laag en/of onzeker 

inkomen, innovatieve financieringsmogelijkheden komen, die bij tussentijdse verkoop ook 
aan de nieuwe eigenaar kunnen worden overgedragen.

Samen met woningcorporaties intensiveren verduurzaming huurwoningen 
Het isoleren van woningen leidt niet alleen tot energiebesparing en een comfortabele woning, 

maar ook tot een gezonder binnenklimaat en lagere woonlasten. Wij willen dat vóór 2025 alle 
sociale huurwoningen met een E-, F- en G-label verbeterd zijn naar minimaal label B. Er zijn 

in het verleden ook veel corporatiewoningen verkocht aan particulieren. We willen dat dat de 
Tilburgse corporaties energiezuinige renovatie-pilotprojecten starten waarbij particuliere     
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eigenaren met hetzelfde woningtype in hetzelfde huizenblok ook integraal worden meege-

nomen in de uitvoering.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 
Samenlevingsvormen veranderen. Het ‘klassieke’ gezin staat niet meer centraal. D66 biedt 
ruimte aan diversiteit in woonwensen van nu. Initiatieven om samen te bouwen geven we de 

ruimte. In nieuwbouw of verbouw van bestaande panden. Het initiatief daartoe komt van     
inwoners zelf. De gemeente helpt bij realisatie door het bieden van ruimte, het verminderen 

van regeldruk en het stimuleren van duurzaam bouwen.
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Krachtige cultuur

D66 Tilburg gelooft dat kunst en cultuur van grote waarde zijn voor het leef- en vestigings-

klimaat van de stad. Kunst en cultuur hebben een eigen zelfstandige waarde maar zijn 
ook belangrijk voor de ontspanning en persoonlijke ontwikkeling van alle Tilburgers. De 

economische aantrekkelijkheid en veiligheid van de stad wordt er enorm door versterkt. 
Tegen de stroom in heeft D66 Tilburg zich hard gemaakt voor het koesteren van en   

investeren in cultuur. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Met het cultuurplan 2017-
2020 is in Tilburg eindelijk weer een ambitieuze goede basis gelegd voor een bruisende 

culturele sector. We zijn trots op de toegenomen samenwerking tussen gemeente en 
de partners. Er is op veel plekken nieuw ondernemerschap ontstaan en gewerkt aan 

verdere uitbouw van ons nationaal en internationaal imago. D66 Tilburg wil deze basis 
graag verder uitbouwen en zo nodig extra investeringen doen. Talentontwikkeling blijft 

een belangrijk uitgangspunt, dus de ingezette vernieuwende koers in cultuureducatie 
blijft een prioriteit.

Investeer in het Makersfonds
Tilburg heeft een Makersfonds opgericht, dat financiële ondersteuning biedt aan kunste-
naars. Het is gericht is op talenten, experiment en vernieuwing, en actualiteit. Het is bestemd 

voor projecten van een beperkte financiële omvang en een maximale duur van twee jaar. Het 
fonds staat open voor alle kunstdisciplines. In de afgelopen periode hebben kunstenaars de 

weg naar het Makersfonds weten te vinden. Dat is mooi, want wij willen een stad van makers 
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zijn. Als uit evaluaties blijkt dat dit fonds succesvol is, verdubbelen we daarom het beschikbare 

budget van 150.000 per jaar naar 300.000 per jaar.

Zorg voor voldoende ateliers en repetitieruimtes
Kunstenaars en creatieve ondernemers hebben behoefte aan werkruimte. D66 Tilburg wil dit 
realiseren, onder andere door in ongebruik geraakte panden en industrieterreinen te         

veranderen in broedplaatsen voor creatief talent. Hiervoor willen we jaarlijks € 500.000 in de 
begroting reserveren.

Cultuur in de Reeshof
De Reeshof is een stadsdeel met zo'n 45.000 inwoners. Er is grote behoefte aan een culturele 

voorziening. D66 Tilburg wil in de komende periode werk maken van een professionele culturele 
voorziening in de Reeshof, waar meerdere initiatieven gebruik van kunnen maken.

Kinderen en volwassenen genieten van cultuur
D66 Tilburg wil dat al het moois dat cultuur te bieden heeft, bereikbaar is voor jong en oud. 

Daarom willen wij het budget voor het programma Cultuureducatie met Kwaliteit verder      
uitbreiden, zodat alle kinderen kunnen kennismaken met muziek, dans, theater, enzovoorts. 

Verder willen wij extra investeren in bijvoorbeeld het Buurtcultuurfonds en CuPuDo (Cultuur 
in het Publieke Domein), en in de Meedoenregeling. Met in de komende periode specifieke 

aandacht voor senioren.

Koester het culturele erfgoed
D66 Tilburg wil het culturele erfgoed van de stad in kaart brengen en bekendheid geven bij 
de inwoners. Mooie voorbeelden hiervan zijn de gebouwen in de Spoorzone, de kerk in de 

Enschotsestraat en Ons Koningsoord. Wij stimuleren ook verdere digitale ontsluiting en     
presentatie van de erfgoedcollectie. Zo eren wij ook in de toekomst ons rijke verleden.

Sterke cultuurkernen
Zowel de binnenstad - met Theaters Tilburg, Fontys, 013 en Veemarktkwartier – als het     

zogenaamde Museumkwartier (met Natuurmuseum, De Pont, Textielmuseum, PARK) zijn 
geschikte locaties om uit te bouwen tot sterke cultuurkernen. Door culturele voorzieningen te 

bundelen en de omgeving met extra aandacht in te richten en te programmeren (door     
wandelingen, bewegwijzering, evenementen) krijgt het aanbod extra zichtbaarheid en uitstraling. 
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Door het creëren van broedplaatsen op die plekken wordt het eenvoudiger voor studenten, 

professionals, bedrijven en burgers om met elkaar in contact te komen en samen te werken.

Verbind talenten aan de stad
D66 Tilburg wil dat Tilburg eigen talenten en talenten van buitenaf bindt aan de stad. Een 
actief ‘artist in residencebeleid’ is wat wij voorstaan, waarmee we de vele losse initiatieven 

die al bestaan meer voor het voetlicht kunnen brengen. Deze ambitie willen wij kracht bijzetten 
door ons cultuurbeleid af te stemmen op de regio, om regionaal maar ook (inter-)nationaal 

een duidelijk onderscheidend karakter te creëren. De samenwerking met Vlaamse en       
Brabantse steden moet hiervoor worden geïntensiveerd.

Evenementen
Evenementen zijn belangrijk voor de stad. Ze brengen mensen van binnen en ver buiten de 
gemeente samen en zorgen voor zowel bedrijvigheid als simpelweg gezelligheid. D66 wil 

dan ook dat wij een evenementvriendelijke gemeente blijven. Fysieke ruimte voor evene-
menten is hierbij belangrijk, zowel in de binnenstad als daaromheen. D66 wil dat gekeken 

wordt naar een geschikt terrein waar grootschalige evenementen plaats kunnen vinden.    
Zodat festivals die succesvol groeien zo veel mogelijk behouden kunnen blijven voor de   

gemeente. Ook willen wij extra middelen vrijmaken voor evenementen, in het bijzonder voor 
culturele evenementen. D66 is er voorstander van dat de gemeente bij de vergunningverlening 

eisen stelt aan duurzaamheid.

Hall of Fame
De Hall of Fame is een belangrijke plek in de Spoorzone waar jongeren samenkomen rondom 
muziek, cultuur en urban sport. De huisvesting in de Spoorzone is in de huidige staat onvol-

doende voor een gezonde toekomst. Samen met de Hall of Fame willen we zoeken naar 
goede, toekomstbestendige huisvesting. Een permanente plek in de Spoorzone is voor ons 

bespreekbaar. Daarbij nemen we de samenwerking met poppodium 013 en het huisvesten 
van trainingsfaciliteiten voor urban sports zoals skateboarden en park meegenomen.

Kermis
D66 ondersteunt de toekomstplannen voor de kermis en ziet graag dat hierbij de verbinding 

wordt gezocht met de ambities om de regio steviger te positioneren rondom de vrijetijdindustrie. 
Dit door bijvoorbeeld een jaarlijks terugkerend symposium te organiseren rondom de        
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toekomst van de vrijetijdindustrie, evenementen en kermissen. Tilburg en de regio kunnen 

hiermee in Europa vooroplopen. 

Wat hebben we bereikt
Tegen de stroom in heeft D66 Tilburg zich hard gemaakt voor het koesteren van en investeren 
in cultuur. Deze inzet heeft handen en voeten gekregen in het ‘Cultuurplan 2017-2020’ dat 

onder leiding van D66-wethouder Marcelle Hendrickx via stadsgesprekken tot stand is      
gekomen. Naast extra investeringen in culturele basisvoorzieningen, zoals Paradox en 013, 

is er in dit plan ook duidelijk ingezet op het verbeteren van de makerscultuur. Dit uit zich in 
extra (financiële)  middelen voor makers via de kunstenaarsinitiatieven en het nieuwe       

makersfonds, alsook in het zorgen voor voldoende atelierruimte en broedplaatsen in de stad. 
Ook op het gebied van cultuureducatie is er met CMK (cultuur met kwaliteit) een flinke       

cultuurimpuls in zowel het basisonderwijs als het VMBO tot stand gekomen
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Groene omgeving 

D66 gaat voor groen. Natuur, parken en water bieden een ideale gelegenheid om te         

ontspannen en te genieten. Maar het belang van groen reikt voor D66 verder dan        
ontspanning en genot. Groen is ook belangrijk in het opvangen van de gevolgen van 

klimaatverandering. In de stad is het warmer dan daarbuiten en in de toekomst zullen 
regenbuien zwaarder zijn dan nu. Hittestress en wateroverlast zijn dan ook steeds    

vaker een probleem. Het weghalen van stenen en het toevoegen van groen helpen bij 
het verkoelen van de stad en het opvangen van regenwater. Een groene omgeving is 

kortom van groot belang. Daarom nemen we de volgende maatregelen.

Natuur om de stad en dorpen versterken
D66 wil het groen rond de stad én de dorpen versterken. Dit doen we door nieuwe natuur toe 

te voegen, natuurgebieden beter met elkaar te verbinden en de natuur én recreatieve kwaliteit 
van bestaande natuur te verhogen. We steunen daarom de ontwikkeling van de drie land-

schapsparken rond de stad: in het oosten Moerenburg en Koningshoeve, in het zuidwesten 
Stadsbos013 en in het noorden Park Pauwels. Aangrenzend aan Stadsbos013 wordt het 

Landgoed De Groene Kamer gerealiseerd. Een ontwikkeling die wij toejuichen, omdat op 
eigentijdse en duurzame wijze recreatie, educatie, retail en natuurbeleving gecombineerd 

worden. Rond Udenhout willen we dat de verbinding tussen natuurgebied de Brand én de 
Leemkuilen wordt afgerond. 
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Gemeentelijk toezicht op emissies veehouderijen
De emissies van geur, fijnstof, ammoniak en biologisch actieve stoffen van veehouderijen 

kunnen ontoelaatbare negatieve effecten hebben op de natuur en de gezondheid van mensen. 
D66 is daarom voorstander van de ingezette versnelling van de transitie in de veehouderij-

sector in Noord-Brabant. D66 Tilburg vindt het van groot belang dat ook de gemeente haar 
rol vervult en zorgt voor goed gemeentelijk toezicht op emissies uit veehouderijen.

Verbeteren groenonderhoud in wijken en parken
In crisistijd is er flink bezuinigd op het groenonderhoud in wijken en parken. In 2012 is besloten 

alleen het groen op representatieve plekken in de gemeente op het hoogste niveau te houden. 
Het niveau van het groenonderhoud in de rest van de gemeente is sindsdien beperkt. D66 is 

er voorstander van dat het niveau van het groenonderhoud in de rest van de gemeente wordt 
verhoogd en de kwaliteit en beleving van het groen stijgt.

Vergroenen tegen hittestress 
In versteende wijken is het op een hete dag tot wel acht graden warmer dan in een wijk met 

veel groen. Dit leidt onder meer tot gezondheidsproblemen bij mens en dier. Met meer groen 
en water neemt het effect van hittestress af. Daarom gaan we volop door met het vergroenen 

van de openbare ruimte. De aanleg van het Spoorpark is hier een mooi voorbeeld van. Bij 
vernieuwing van de openbare ruimte is verder vergroenen uitgangspunt.

Samen ontstenen we tuinen en straten tegen wateroverlast
Overtollig regenwater kan door tuinbetegeling niet wegstromen. Dat betekent dat de riolering 

bij hevige regen te zwaar belast wordt met onderlopende straten tot gevolg. De Operatie 
Steenbreek, waarbij in samenwerking met tuincentra kosteloos stenen en tegels uit de tuin 

kunnen worden ingeleverd in ruil voor gratis tuingrond, wordt wat D66 Tilburg betreft een 
jaarlijks terugkerend evenement. Subsidies voor geveltuinen worden voortgezet en verruimd. 

Corporaties én woningeigenaren worden gestimuleerd regenpijpen van het riool te halen en 
dit water in de eigen tuin te infiltreren. Ook de komst van meer waterspeeltuinen voor kinderen 

in de Tilburgse parken juichen wij toe.

Groene daken en gevels maken Tilburg leefbaarder
Groene daken helpen tegen opwarming, vangen fijnstof op, houden water vast, isoleren    
geluid en zijn goed voor de biodiversiteit. D66 Tilburg wil dat de nieuwe gemeentelijke subsidie 

voor groene daken wordt voortgezet en verruimd. Tevens willen wij dat de gemeente de    
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daken van haar eigen gebouwen gaat vergroenen, waarbij het uitgangspunt is dat op zoveel 

mogelijk gemeentelijke daken groen en zonnepanelen worden gecombineerd. Tot slot willen 
wij onderzoeken hoe er meer groene gevels, gerealiseerd kunnen worden.

Tilburg als diervriendelijke stad
Naast het welzijn van mensen wil D66 dat ook het welzijn van dieren beter wordt beschermd. 

Zo krijgen circussen met wilde dieren geen vergunning en wordt volop ruimte gemaakt voor 
soorten die het moeilijk hebben, zoals bijen en bepaalde soorten vogels. Wij steunen boven-

dien de ambitie om de biodiversiteit in Tilburg te verbeteren. 

Verlagen hondenbelasting
Huisdieren bevorderen de gezondheid, sociale contacten én het geluk van hun baasjes.    
Uitgangspunt voor D66 Tilburg is dat de hondenbelasting niet meer dan kostendekkend is. 

Wij zien dan ook ruimte voor verlaging van de hondenbelasting. 

Wat hebben we bereikt
Groen is dichter bij de mensen gekomen. De uitbreiding van het groen vordert gestaag, van 
geveltuintjes tegen de verstening tot de ontwikkelingen in Stadsbos013. Daar zijn inmiddels 

wandelroutes aangelegd en steeds meer initiatieven vinden daar hun plek. Er is ook een 
groeiende aandacht voor klimaatadaptatie in Tilburg. Grote projecten zijn of worden           

uitgevoerd (de Blauwe Aders), en ook inwoners zelf helpen mee, met groene daken en     
vergroening van tuinen: tegels eruit, groen erin. In lijn met de transitie binnen de Brabantse 

veehouderij hebben wij de gemeente opgeroepen het gemeentelijk toezicht op emissie te 
intensiveren.
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Duurzame economie

Wij streven naar een duurzame, circulaire economie, waarin herbruikbaarheid van    

producten en grondstoffen de norm wordt. Alleen zo kan de economie blijven groeien 
zonder onze     kinderen tekort te doen. Een van de bouwstenen van de circulaire   

economie is hergebruik van afval, waarmee we grondstoffen een tweede leven geven. 
Daar zetten wij de komende periode dan ook vol op in. 

Een duurzaam Tilburg maken we niet alleen. Het bedrijfsleven speelt hierbij een cruciale 
rol. Koplopers binnen het Tilburgse bedrijfsleven willen we (h)erkennen en actief      

ondersteunen bij hun voortrekkersrol richting collega-bedrijven.

Afvalscheiding aan huis
Met de bekende slogan “U sorteert, wij recyclen!” zet D66 afvalscheiding bij de bron door. 

Tevens willen wij meer mogelijkheden bieden voor de inzameling van klein huishoudelijk    
afval. Een juiste afvalscheiding is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de porte-

monnee. Uitgangspunt voor D66 is milieuwinst met behoud van voldoende comfort voor de 
huishoudens. D66 wil zoveel mogelijk afval hergebruiken en de hoeveelheid ingezameld    

restafval verminderen tot maximaal 100 kilo per persoon per jaar.

De vervuiler betaalt
De tariefdifferentiatie binnen de afvalstoffenheffing voor eenpersoons- en meerpersoons-
huishoudens wordt voortgezet. Zo worden de kosten eerlijker verdeeld. We verkennen andere 

mogelijkheden tot tariefdifferentiatie vanuit het principe: de vervuiler betaalt. 

Afvalscheiding in de publieke ruimte
D66 is voorstander van het plaatsen van gescheiden afvalbakken in het openbaar gebied, 
zoals de binnenstad. Tevens willen wij ruimte bieden voor innovatieve manieren om gescheiden 

afvalinzameling in de publieke ruimte te stimuleren.

Afvalscheiding bij bedrijven
In samenwerking met in Tilburg actieve inzamelbedrijven willen we bedrijven stimuleren tot 
het verder scheiden van bedrijfsafval. Tevens willen we dat de gemeente bedrijven gaat     

stimuleren om circulair te gaan samenwerken. Dit kan bijvoorbeeld door grondstoffenregis-
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seurs in te zetten die ervoor zorgen dat bedrijven afvalstoffen van elkaar als grondstoffen 

gaan hergebruiken. 

Milieustraat Berkel-Enschot blijft open
D66 is er voorstander van om de milieustraat Berkel-Enschot onder de huidige voorwaarden 
open te houden. 

Aanpakken papierverspilling 
D66 wil een Ja-Ja sticker voor ongeadresseerd reclamedrukwerk invoeren. Het zorgt ervoor 

dat mensen niet langer ongevraagde reclamepost ontvangen, tenzij zij daar zelf om vragen 
met de Ja-Ja sticker. Zo komt er een einde aan de verspilling die met het huidige systeem 

gepaard gaat. 

Stimuleren lokale initiatieven tegen voedselverspilling
Op jaarbasis gooien we circa 50 kilo per persoon aan voedsel weg. Dit willen we in de      
komende periode verminderen door Tilburgse horecabedrijven, supermarkten en stadstuin-

derijen te stimuleren om nieuwe inspirerende, initiatieven op te zetten. De ‘Verspillingsfabriek' 
in Veghel, opgericht door cateraar Hutten is een mooi voorbeeld van wat er in potentie mogelijk 

is.

Gemeente koopt duurzaam in
We willen dat eventueel belemmerende inkoop- en aanbestedingsregels in kaart worden    
gebracht en aangepast, zodat er ruimte is voor innovatieve duurzame aanbieders. Ook willen 

we duurzame circulaire utiliteitsbouw stimuleren op de nieuwe bedrijfsterreinen Wijkevoort en 
Zwaluwenbunders. 

Stimuleren platform voor materialenpaspoorten
In een materialenpaspoort staat beschreven uit wat voor materialen de verschillende       

segmenten van een gebouw bestaan. Een dergelijk gebouw is dus meer dan alleen        
duurzaam, het is letterlijk een grondstoffenbank voor de toekomst. D66 wil dat de gemeente 

een stimulerende rol speelt bij de totstandkoming van een platform voor materialenpaspoorten 
door hier bij de gemeentelijke aanbestedingen een eis over op te nemen. 
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Handhaven Wet Milieubeheer
De huidige Wet Milieubeheer verplicht ondernemers alle energiebesparende maatregelen te 

realiseren met een terugverdientijd van maximaal vijf jaar. Hierop wordt nu onvoldoende    
gehandhaafd. D66 wil dat de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) haar   

toezichthoudende taak intensiveert. We willen dat de gemeente hier capaciteit voor reserveert. 

Samen met koplopers inventariseren onnodige belemmeringen
Vooroplopende burgers, bedrijven en organisaties krijgen bij het kiezen voor duurzame      
oplossingen vaak te maken met knelpunten in de bestaande wet- en regelgeving. D66 Tilburg 

wil dat de gemeente samen met koplopers inventariseert waar belemmeringen zitten en    
vervolgens de betreffende gemeentelijke wet- en regelgeving aanpast.

Green Deals sluiten met bedrijven en instellingen 
Green Deals zijn afspraken tussen de overheid en andere partijen als bedrijven en maat-

schappelijke organisaties waarin afspraken worden gemaakt om duurzame plannen uit te 
voeren. D66 wil dat er, in navolging van een eerste Green Deal met de gezondheidssector, 

meer Green Deals worden afgesloten. De Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij 
voor Energie en Duurzaamheid (MOED) kan daarbij de rol van procesregisseur vervullen.

Onderzoek naar bedrijfsmatige restwarmte 
Wij willen dat de gemeente samen met belanghebbende bedrijven en kennisorganisaties   

onderzoekt op welke plekken in de stad bedrijfsmatige restwarmte beter benut kan worden 
door warmte uit te wisselen. Warmte die vrijkomt bij bedrijfsmatige productieprocessen    

verdwijnt nu nog veelal in de lucht en het oppervlaktewater. Als pilotproject zien wij een rol 
weggelegd voor Stappegoor, waar onderzocht kan worden of het zwembad verwarmd kan 

worden met restwarmte van het ijssportcentrum. 

Duurzame bedrijventerreinen
D66 Tilburg wil dat alle bedrijventerreinen, bestaande en nieuwe, gaan voldoen aan de     
moderne eisen op het gebied van duurzaamheid. We willen concrete initiatieven – zoals    

samenwerkingsverbanden voor het verminderen van energie- afval- en materiaalstromen en 
gezamenlijk transport en infrastructuur - stimuleren en ondersteunen om zo bij te dragen aan 

een vergaande verduurzaming van bedrijfsomgevingen in en om de stad. Uiteindelijk is ons 
streven een industriële ecologie waarin zoveel mogelijk reststromen en bijproducten, warmte, 
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materialen en CO2 van bedrijven weer door andere bedrijven op hetzelfde terrein worden 

benut.

Stimuleringsacties voor het versneld inwisselen van gloeilampen
Tilburg behoort tot de gemeentelijke koplopers op het gebied van openbare ledverlichting. Bij 
de uitvoering van werkzaamheden geldt al jaren de afspraak dat de gemeente bijna alle 

openbare verlichting vervangt door ledverlichting. Wij willen de komende bestuursperiode de 
vervanging hiervan versnellen. In samenspraak met lokale bouwmarkten en verlichtingswinkels 

willen we stimuleringsacties bedenken waardoor ook meer Tilburgse huishoudens, kantoren, 
scholen, maatschappelijke instellingen en (MKB-)bedrijven afscheid nemen van de traditionele 

gloeilamp. 

Verduurzamen terrasverwarming
D66 is er voorstander van dat de gemeente, Koninklijke Horeca Nederland en de horeca in 
Tilburg samen afspraken maken om te komen tot het verduurzamen van terrasverwarming. 

Wat hebben we bereikt
De afgelopen jaren hebben we grote stappen gezet. De hoeveelheid restafval is ten opzichte 

van 2014 maar liefst met 66kg per huishouden gedaald en tegelijkertijd is de inzameling van 
herbruikbaar afval spectaculair gestegen. Afvalscheiding loont ook voor de portemonnee: 

mensen betalen minder aan de afvalstoffenheffing. Ook in onze dorpen hebben we oog voor 
de circulaire economie, daarom hebben we de milieustraat in Berkel-Enschot opengehouden. 

Om papierverspilling tegen te gaan, hebben wij gepleit voor de invoering van de Ja-Ja sticker, 
waardoor mensen niet langer ongevraagde reclamepost ontvangen. Het betonakkoord is    

ondertekend, waarmee waardevolle grondstoffen uit puin en betonafval niet verloren gaan 
maar hergebruikt kunnen worden. Daarnaast is begonnen met de aanpak Circulaire Economie 

Tilburg. We hebben het voor elkaar gekregen dat de lokale horeca, de gemeente en de    
Koninklijke Horeca Nederland samen afspraken maken om te komen tot duurzame terras-

verwarming. Tevens hebben wij gepleit voor het renoveren van de stadskantoren met de 
hoogste normen voor duurzaamheid.
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Duurzame energie

D66 Tilburg streeft naar een klimaatneutrale gemeente in 2040. Om onze ecologische 

voetafdruk te verkleinen, verduurzamen we onze energie en verminderen we het ener-
giegebruik. D66 wil dan ook inzetten op een snelle, verantwoorde overgang naar duur-

zame energie. Deze verandering geeft volop kansen, maar brengt ook onzekerheid met 
zich mee. Ze vraagt om een goed democratisch besluitvormingsproces met ruimte voor de 

inbreng en alternatieven van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Zo snel mogelijk ‘van het gas af’ en naar ‘all electric’ bij nieuwbouw 
Tweederde van alle nieuwbouwwoningen in Nederland krijgt op dit moment nog steeds een 

aansluiting op aardgas. D66 Tilburg wil daar zo snel mogelijk vanaf en gaat voor all electric, 
waarbij een woning volledig draait op schone elektriciteit. Ook zijn wij er voorstander om 

nieuwe wijken niet meer aan te sluiten op aardgas.

De ruimtelijke impact van een klimaatneutraal Tilburg
De doelstelling ‘een klimaatneutraal Tilburg in 2040’ zal gepaard gaan met een veranderende 
ruimtelijke omgeving. Veel duurzame innovaties vragen namelijk om fysieke ruimte, bijv. voor 

zonneparken of windmolens. D66 wil inzichtelijk maken wat deze ruimtelijke gevolgen zijn. Het 
is onze verantwoordelijkheid als overheid om voor de lange termijn kaders te stellen en innovaties 

aan te jagen. Binnen deze kaders wordt maximale vrijheid geboden.
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Gasloze wijken
D66 wil dat er zo snel mogelijk een start gemaakt wordt met het realiseren van klimaatneutrale 
wijken. Dat betekent dat uiteindelijk het gebruik van fossiel gas in woningen uitgefaseerd 

wordt. Voor 2020 liggen er concrete plannen hoe én wanneer bestaande wijken gasloos   
gemaakt gaat worden. Door het aanwijzen van een aantal experimentwijken, kunnen betrokken 

partijen in nauwe samenwerking met bewoners en gebruikers al aan de slag. 

Van energieneutraal naar energieleverend
De wet schrijft voor dat alle nieuwe gebouwen vanaf 2021 bijna energieneutraal (BENG) 
worden gerealiseerd. D66 wil bij nieuwbouwprojecten ontwikkelaars stimuleren om woningen 

te bouwen die Nul-op-de-Meter (NOM) of zelfs energieleverend zijn. Bij corporaties nemen 
we dit op in de te sluiten prestatieafspraken. 

Inzetten op lokaal geproduceerde duurzame energie 
D66 gaat zoveel mogelijk voor duurzame energie die lokaal geproduceerd en gebruikt wordt. 

Wij geven daarbij volop ruimte aan samenwerkingsinitiatieven van burgers. Een goed voor-
beeld hiervan is de realisatie van het Burgerwindpark T-wind op de Spinder. Alle plekken in 

de stad waar duurzame energie wordt opgewekt, willen we verbinden via het net, zodat     
iedereen makkelijk energie kan leveren en afnemen. We willen dat naast de opwekking van 

energie, ook de opslag van energie een grotere rol krijgt in onze energievoorziening.

Innoveren stadsverwarming
D66 is er voorstander van om te innoveren naar een collectief, duurzaam en betaalbaar 
warmtenet in een nieuw marktmodel met ruimte voor keuzevrijheid. Wij vinden het belangrijk 

dat er wordt ingezet op lage temperatuur verwarming, er ruimte is voor nieuwe duurzame 
decentrale warmtebronnen en er aandacht en inzet blijft voor transparante en eerlijke tarieven. 

Samenwerking met lokale energiecoöperaties 
D66 ziet in de energietransitie een belangrijke rol weggelegd voor lokale energiecoöperaties. 

Wij willen dat de gemeente energiecoöperaties ondersteunt. Voor energiecoöperaties wordt 
een fonds ingericht om de ontwikkelkosten van projecten te kunnen financieren op         

voorwaarde dat de te financieren projecten op maatschappelijk draagvlak kunnen rekenen 
en de daaruit voortvloeiende projectrevenuen ook terugvloeien naar de gemeenschap.
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Inzet op voortvarende uitvoering van regionale energievisie
D66 kijkt altijd over de eigen (gemeente)grenzen heen. Door inzet van eigen mensen, middelen 

en goede voorbeelden werken we samen met de gemeenten in onze regio aan een voort-
varende uitvoering van de regionale energievisie. 

De gemeente geeft het goede voorbeeld
Goed voorbeeld, doet volgen, dus gaat D66 bij de renovatie van Stadskantoor 1 en 2 uit van 

de hoogst haalbare normen voor duurzaamheid. Ook bij andere renovaties van gemeentelijke 
gebouwen streven we hiernaar. Alle gemeentelijke gebouwen worden de komende periode 

verduurzaamd. Doelstelling is dat minimaal de helft van de gemeentelijke gebouwen in 2022 
verduurzaamd is.

Bewustwording energietransitie vergroten
D66 wil dat de gemeente zich inspant om de bewustwording voor de energietransitie te ver-

groten. We denken aan een versnelde uitrol van de gemeentelijke bewustwordingscampagne 
‘Aan de slag met je huis’. Daarnaast willen we duurzaamheidseducatie op basisscholen     

ondersteunen met een duurzaamheidslespakket voor leerlingen.

Onderzoek naar Tilburg Duurzaamheidsfonds
Wij willen analoog aan het duurzaamheidsfonds in Amsterdam, een revolverend duurzaam-
heidsfonds wordt ontwikkeld om kleine en middelgrote duurzaamheidsinitiatieven te stimuleren.

Wat hebben we bereikt
Onder leiding van onze wethouder hebben we de strategische ‘lange termijn energievisie’ 

vastgesteld, waarmee we de weg uitstippelen naar een klimaatneutraal Tilburg. Van groot 
belang binnen de energietransitie is een wijkgerichte aanpak met betrokkenheid van bewoners. 

Daar hebben wij ons dan ook hard voor gemaakt. Ten aanzien van de stadsverwarming hebben 
wij ons ingezet voor het verduurzamen van het Amernet en voor eerlijke en heldere tarieven. 

Met duurzaamheidsleningen, zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen en het vaststellen 
van het bestemmingsplan voor de realisatie van Burgerwindpark De Spinder hebben we    

grote stappen gezet ten aanzien van de opwekking van duurzame energie. Door het isoleren 
van gemeentelijke gebouwen, huur- en koophuizen en gemeenschapsgebouwen hebben we 

de energiebesparing geïntensiveerd.
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 Ruimte voor
 voetganger, fiets en
 auto



Mobiliteit

In 2016 is de nieuwe Mobiliteitsaanpak Tilburg 2040 vastgesteld. Met deze aanpak 

slaat    gemeente Tilburg een nieuwe weg in. De ambities zijn fors, zoals de ambitie om 
koploper te willen zijn op het gebied van duurzame mobiliteit, nationaal en internationaal. 

Duurzame mobiliteit gaat over de uitdaging een evenwicht te bereiken tussen bereik-
baarheid, economie, milieu en klimaat. Duurzame mobiliteit kan ook worden ingezet om 

de gezondheid te verbeteren, door bijvoorbeeld het schoner maken van de lucht en het 
ruimte bieden aan de voetganger. Kortom, D66 zet volop in op een schone, leefbare, 

gezonde en bereikbare stad. 

Ruimte voor de voetganger
De voetganger is een belangrijke, kwetsbare verkeersdeelnemer die meer aandacht en ruimte 

verdient. Daarom is het belangrijk om bij ruimtelijke ontwikkelingen meer aandacht te hebben 
voor aantrekkelijke en doorgaande wandelroutes en voetpaden, zodat jong en oud veilig te 

voet zijn of haar weg kan vinden. 
De binnenstad, gebieden rondom winkelcentra en stations en bushaltes, en daar waar veel 

jongeren en ouderen zijn, verdienen hierbij onze volle aandacht. Daar nemen we barrières 
weg en hebben we aandacht voor de veiligheid en aantrekkelijkheid van looproutes en de 

toegankelijkheid voor mindervaliden. Klachten van bewoners en bezoekers over knelpunten 
bij voetpaden pakken wij snel op.

Goede fietsverbindingen
Het aanleggen van geasfalteerde, obstakelvrije en waar mogelijk vrijliggende fietspaden met 

doorlopende routes maakt gebruik van de fiets aantrekkelijker. Daarnaast zijn wij voorstander 
van meer snelfietsroutes met omliggende dorpen en steden. D66 wil tevens een versnelde 

aanpak van voor fietsers en wandelaars gevaarlijke kruispunten. Tot slot willen wij ruimte 
bieden aan innovatie. Gedacht kan worden aan groene golven, slimme kruispunten en      

verkeerslichten die fietsers vaker groen geven als het regent.

Ruimere openingstijden fietsenstallingen
Bij een succesvolle pilot zijn wij voor het op donderdag, vrijdag en zaterdag 24/7 openhouden 

van de fietsenstalling op de Heuvel.
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Meer openbare laadpunten voor elektrische fietsen
D66 is voorstander van meer openbare laadpunten voor elektrische fietsen. Deze kunnen 

worden gerealiseerd op hotspots voor fietsers zoals de gemeentelijke fietsparkeergarages en 
langs onze mooie fietsroutes in de omgeving. 

Meer leen- en deelfietsmogelijkheden
D66 wil dat er door de gehele stad meer inname- en uitgiftepunten komen voor leen- en 

deelfietsen. Deze realiseren we met marktpartijen op drukke locaties in het centrum én bij 
bedrijven en instellingen die hiermee medewerkers stimuleren vaker gebruik te maken van 

de fiets.

Autoluwe binnenstad én Piushaven
In onze toekomstvisie is de binnenstad autoluw. In de Piushaven willen we onderzoeken of 
dit gebied ook meer autoluw gemaakt kan worden.

Cityring veiliger en toegankelijker
D66 Tilburg zet zich in om de veiligheid van de cityring te vergroten. Wij zijn voorstander van 
extra handhaving op snelheid, flitscamera’s, veiligere oversteekplaatsen voor fietsers en 

voetgangers en een onderzoek naar het functioneren van de cityring. Wat D66 betreft is het 
uitgangspunt van de cityring de oversteekbaarheid, kwaliteit en verkeersveiligheid. D66 Tilburg 

staat dan ook positief tegenover een proef naar het verlagen van de maximumsnelheid naar 
30 km/u als daardoor de veiligheid wordt vergroot. In de toekomst zien wij een belangrijke rol 

weggelegd voor de cityring als verbinding tussen Spoorzone, binnenstad en Piushaven voor 
voetgangers en fietsers, waarbij de auto te gast is. Het zuidelijke deel van de cityring wordt 

een groene en prettige leefomgeving waar het heerlijk toeven is. 

Verbreding A58 tussen Eindhoven en Breda
De bereikbaarheid van de stad per auto en vrachtwagen moet goed blijven. We zetten in op 
verbreding van de A58 en zoeken daarbij naar mogelijkheden voor een flexibele maximum-

snelheid, zodat de luchtkwaliteit in de stad op orde blijft. 

Openbaar vervoer goed toegankelijk voor ouderen
Om ervoor te zorgen dat onze ouderen goed gebruik kunnen blijven maken van het openbaar 
vervoer, streven wij naar een korte en veilige wandeling van en naar de bushalte voor onze 

ouderen.
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Experimenten met slim openbaar vervoer 
Om ervoor te zorgen dat de overgang naar nieuwe concepten van openbaar vervoer snel en 

op grote schaal van de grond komen, is het belangrijk dat nu al geëxperimenteerd wordt met 
slim openbaar vervoer tussen het stadscentrum en omliggende dorpen. Een voorbeeld van 

een dergelijk experiment is vraaggestuurd busvervoer in gebieden waar de reguliere bus is 
verdwenen. Een virtuele halte, zoals een verzorgingshuis, of een halte die eerder is verdwenen, 

kan dan in het netwerk worden opgenomen.

Emissievrij openbaar vervoer
D66 zet in op volledig emissievrij openbaar vervoer in Tilburg. Wij willen dat overal in Tilburg 
uitstootvrij gereden wordt. D66 is voorstander van experimenten met nieuwe innovatieve 

manieren van emissievrij openbaar vervoer. Wij zullen bij de provincie aandringen dit in een 
komende aanbesteding als uitgangspunt te hanteren.

D66 is voor BrabantRail
Met de komst van een vierde spoor tussen Tilburg en Breda en het Brabantse Programma 

Hoogfrequent Spoor (PHS), ontstaan snelle spoorverbindingen tussen de grote en middel-
grote steden in Brabant. D66 is groot voorstander van deze uitbreiding en zal hier actief voor 

lobbyen. Daarnaast wil D66 een onderzoek doen naar metro-achtige lightrail verbindingen 
tussen de steden, te beginnen tussen Breda en Tilburg.

Ook zetten we stevig in op dat Tilburg goed is aangesloten op de te realiseren treinverbinding 
Den Haag, Tilburg, Eindhoven, Düsseldorf. 

Investeren in een veilig en stil spoor
D66 Tilburg wil dat het spoor in onze gemeente veiliger én stiller wordt. Zeker nu de Duitse 

spooraansluiting op de Betuwelijn flink is vertraagd. De omleidingsroute via Brabant en     
Limburg is daardoor langer in gebruik. Het is van groot belang voor onze stad dat het spoor-

vervoer veilig en zo stil mogelijk is. Wij willen dat Tilburg hier met de provincie en andere 
Brabantse spoorgemeenten een actieve lobby op blijft voeren richting Den Haag.

Een treinstation in Berkel-Enschot
Een station in Berkel-Enschot verbetert de ov-verbindingen binnen de gemeente en maakt 

dat het wonen in Berkel-Enschot en Udenhout nog aantrekkelijker wordt. D66 Tilburg wil dat 
de gemeente zich inspant om een station in Berkel-Enschot te realiseren.
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Het nachtnet
D66 blijft zich inzetten voor nachtelijke treinverbindingen en aansluiting op het NS Nachtnet 
voor alle dagen van de week. Samen met de andere steden in Brabant en de provincie willen 

we hier aandacht voor blijven vragen bij het ministerie en de Nederlandse Spoorwegen.
 

Betaalbare eerste parkeervergunning
D66 Tilburg wil dat de eerste parkeervergunning voor bewoners betaalbaar blijft. Een tweede 

parkeervergunning mag meer kosten om het autobezit te ontmoedigen. Zo creëren we meer 
ruimte voor fietsers, voetgangers, spelende kinderen en groen. Uitgangspunt is dat de totale 

inkomsten van parkeren op straat en de tarieven voor de parkeergarages kostendekkend 
zijn. Het parkeerbedrijf is voor D66 geen melkkoe.

Elektrische auto’s hebben de toekomst
Om het gebruik van elektrische auto’s door bedrijven en particulieren te stimuleren, willen we 

snel meer openbare laadpalen laten plaatsen. Ook particulieren, bedrijven en instellingen 
worden gestimuleerd om op eigen terrein laadpalen te realiseren. Zo kan aan de groeiende 

laadbehoefte worden tegemoetgekomen. De gemeente werkt mee om initiatieven voor duur-
zame alternatieve brandstoffen te realiseren, zoals waterstof.

Stimuleren deelauto’s 
Autodelen biedt de mogelijkheid om het aantal voertuigen in de stad flink te verminderen. Tot 

wel 50% in 2050. Door de invoering van wijk- of gebouwgerichte deelauto-systemen kan de 
parkeernorm voor nieuwe woningen in de toekomst omlaag. Op centrumlocaties willen we bij 

specifieke doelgroepen toestaan dat er geen parkeerplaatsen worden gerealiseerd, indien er 
voorzien is in goede alternatieven zoals deelauto’s. Bewoners van deze woningen hebben 

geen recht op een parkeervergunning. 

Emissievrij gemeentelijk wagenpark
De gemeentelijke organisatie heeft een voorbeeldfunctie en kan een stimulerende rol vervullen. 
Daarom wil D66 dat aan het einde van de komende raadsperiode het volledige gemeentelijk 

wagenpark CO2-neutraal rijdt.
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Slimme en schone bevoorrading
In overleg met de logistieke sector zetten we in op een volledig emissievrije stadsdistributie. 

Wij willen onderzoeken of we vervoerders en distributeurs die volledig elektrisch rijden privi-
leges kunnen geven op het gebied van venstertijden en laad- en losplekken. Zij kunnen     

bijvoorbeeld voorrang krijgen op aantrekkelijke plekken en mogen op aantrekkelijke tijden 
laden en lossen.

Wat hebben we bereikt
Op basis van de Mobiliteitsaanpak is de Mobiliteitagenda vastgesteld. Mobiliteit gaat niet 

meer zo zeer over infrastructuur en bereikbaarheid, maar de mens staat centraal. Er wordt 
nu ook aan fietsers en voetgangers gedacht – zodat zij ook op een prettige manier kunnen 

komen waar ze willen zijn. Denk aan de mooie Willem II-passage, de ontwikkelingen voor het 
parkeren van fietsen in de winkelcentra, en de veilige fietserstunnel die aangelegd gaat worden 

onder Ringbaan Zuid. Er zijn ook steeds meer huurfietsen te zien in Tilburg. Voor voetgangers 
zijn er diverse proeven om veiliger over te kunnen steken. 
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Veiligheid

Zonder veiligheid is er geen vrijheid, democratie of recht. Mensen kunnen niet in vrijheid 

keuzes maken als zij niet veilig zijn, of zich niet veilig voelen. De gemeente heeft hier 
een belangrijke taak in, bijvoorbeeld door het beschermen van de democratische 

rechtsstaat als fundament van de vrijheid van eenieder, maar ook door op te treden 
tegen criminaliteit. Voor D66 Tilburg is het voorkomen van criminaliteit, door het     

bestrijden van de oorzaken, zeker zo belangrijk als het bestrijden ervan.

Voorkomen is beter
Om de oorzaken van criminaliteit verder tegen te gaan wil D66 Tilburg investeren in preventie: 

in jongerenwerk, de sociale wijkteams en onderwijs. Ook zetten we in op het verminderen 
van het aantal vroegtijdig schoolverlaters en blijven we strijden tegen discriminatie. We willen 

goede voorlichting en we ondersteunen het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor de 
veiligheid in eigen buurt. Tot slot willen we investeren in het onderhoudsniveau van de open-

bare ruimte. Ook dat draagt bij tot een verhoogd gevoel van veiligheid en leefbaarheid.

Maak inwoners weerbaar tegen ondermijnende criminaliteit
Tilburgers kunnen melding maken van (vermeende) criminaliteit, bijvoorbeeld via de ‘Waak-
Samen-app’. De gemeente maakt op haar beurt zichtbaar hoe zij optreedt tegen criminaliteit, 

zodat mensen kunnen zien dat melden zinvol is.

Aanpakken ondermijnende criminaliteit
In Brabant wordt veel geld verdiend met de productie van en handel in drugs. De verleiding 
om daar een rol in te spelen en de vermenging van de onder- en bovenwereld, werken      

ontwrichtend. De stevige aanpak van ondermijnende criminaliteit zetten we voort. 
Ondermijnende criminaliteit is een groeiend probleem dat ons potentieel allemaal raakt. 

Daarom willen wij een publiekscampagne om bewustwording te creëren en de oplettendheid 
te vergroten. Een sterke wietgeur, ondernemingen waar nooit een klant komt of waar met 

grote sommen cash betaald wordt, snel wisselende huurders onder valse namen. Het zijn 
allemaal signalen die de burger kan melden. 
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Legaliseer de wietteelt
Om de volledige productie van én handel in wiet uit de handen van criminele organisaties te 

nemen en van zolderkamers te laten verdwijnen, wil D66 Tilburg dat de teelt van wiet wordt 
gereguleerd. En dat Tilburg zich actief aanbiedt voor de experimenten die de nieuwe regering 

heeft aangekondigd. Telers moeten aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Er wordt een strikte 
scheiding gemaakt tussen het legale en illegale circuit.

Tegengaan illegale dumpingen van drugsafval
D66 wil het illegaal dumpen van drugsafval in natuur- en grondwaterbeschermingsgebieden 

rondom Tilburg tegengaan. Met als motto 'Elke dumping is een plaats delict’ willen we dat de 
samenwerking tussen politie, natuurbeheerders, waterschappen en de Omgevingsdienst 

wordt geïntensiveerd, zodat illegale dumping wordt voorkomen en daders worden opgespoord.

Zichtbare handhaving
D66 is van mening dat de buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente 
een belangrijke functie vervullen bij het veilig en leefbaar houden van onze stad en dorpen. 

Het aantal BOA’s mag wat ons betreft worden verhoogd, omdat zo politiecapaciteit voor het 
zwaardere werk wordt vrijgemaakt.

Bescherm de privacy
D66 Tilburg is geen tegenstander van het gebruik van moderne middelen om criminaliteit en 

fraude tegen te gaan maar wij willen wel dat bij het nemen van veiligheidsmaatregelen altijd 
rekening wordt gehouden met de invloed van deze maatregelen op de privacy van de Tilburgers. 

We zijn daarom zeer terughoudend met het inzetten van cameratoezicht en preventief fouil-
leren. Als er toch maatregelen worden genomen, geeft D66 Tilburg de voorkeur aan aselecte 

controles, om etnische profilering te voorkomen.

Radicalisering
D66 is groot voorstander van vrijheid van meningsuiting, maar er is wat ons betreft geen 
ruimte voor het aanwakkeren van extremisme, discriminatie of haat. Extremisme kan een 

voedingsbodem zijn voor radicalisering en – erger nog – terrorisme. Daarom wil D66 Tilburg 
inzetten op het voorkomen van radicalisering en polarisatie door in nauw contact te blijven 

met mensen die mogelijk zicht hebben op individuen of groepen die zouden kunnen           
radicaliseren. Wij willen voorlichting geven over radicalisering door de gemeente aan ouders, 

scholen, moskeeën en andere organisaties waar jongeren samenkomen. 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 Aan de stad
 bouwen doen we
 samen



Bestuurlijke vernieuwing

De rol van de gemeenteraad is aan het veranderen. De raad is nog altijd een belangrij-

ke partij in de stad maar niet meer de allesbepalende factor. Er is meer ruimte ontstaan 
voor initiatieven van inwoners en er is meer ruimte voor inwoners bij plannen van de 

gemeente. Het nieuwe Spoorpark is hier het ultieme voorbeeld van. Onze wethouder 
gaf het proces uit handen en stond betrokken aan de zijlijn. De gemeenteraad stemde 

in met de plannen van het regieteam, samengesteld uit bewoners, wijkvereniging,     
ondernemers en woningcorporatie. Het resultaat: een breed gedragen, prachtig plan, 

zonder een enkel bezwaar. Het innovatieplatform jeugdhulp is een ander voorbeeld. 
Onze betrokken wethouder liet zien dat de   jongeren zelf, de professionals en de ouders 

zelf vaak met de beste ideeën voor verandering komen. Ook in een taai beleidsdomein. 
Deze nieuwe manier van samenwerken vraagt van de gemeenteraad dat zij telkens     

reflecteert op de rol die ze het beste aan kan nemen. Laten we los of zijn wij hier aan 
zet om een beslissing door te voeren? In beide gevallen en alle varianten daar tussenin 

is D66 Tilburg kritisch op het democratisch handelen van de gemeenteraad. Onze     
uitgangspunten voor het besturen van de stad zijn de volgende.

Geef ruimte
Door op hoofdlijnen tot een coalitieakkoord te komen zonder de details volledig vast te leggen, 
blijft er ruimte voor de professionals en burgers om bij de invulling van het akkoord mee te 

denken over wat werkt en wat wenselijk is. Het college schetst ambities en geeft heldere   
kaders met volop speelruimte, zodat we de kennis, ervaring en creativiteit uit de stad volledig 

kunnen benutten. Hier maakt Dat is D66 Tilburg zich hard voor.

Creëer draagvlak 
Een plan heeft pas echt draagvlak als het breed gedragen wordt. Niet alleen in de gemeente-

raad, maar vooral in de stad en onze dorpen. Breed draagvlak betekent meer dan de helft 
van de stemmen plus één. Draagvlak ontstaat wanneer je de wens van de meerderheid    

aanvult met de wijsheid van de minderheid. Wat we doen om dit te realiseren is echt luisteren 
naar iedereen. Dat we niet aan alle wensen gehoor kunnen geven, zal iedereen snappen, 

maar niemand mag zich ongehoord voelen. 
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Ga in gesprek
D66 Tilburg wil dat bij elk voorstel vanaf het begin de relevante partijen worden betrokken, 

zodat zij in een vroeg stadium hun kennis en inzicht kunnen inbrengen en dit een plek kan 
krijgen in de plannen die de gemeente ontwikkelt. Dit blijft ook van kracht tijdens de uitvoering. 

Ook wil D66 Tilburg dat de gemeente duidelijk communiceert waarom suggesties wel of niet 
zijn overgenomen. 

In communicatie met de gemeenteraad hoort duidelijk te worden gemaakt welke partijen op 
welk moment zijn betrokken, zodat de raad kan controleren of hier voldoende zorgvuldig in is 

gehandeld. De griffie kan hier een actievere rol in spelen.

Wijk- en buurtbudgetten
Er zijn verschillende manieren waarop burgers –al dan niet georganiseerd – met een initiatief 
ondersteund kunnen worden door de gemeente. D66 vind het belangrijk dat de verschillende 

vormen aansluiten bij de wensen die leven. We moeten ons blijven aanpassen aan ontwikke-
lingen in de stad. Landelijk zien we een trend waarbij buurten of wijken meer budgetrechten 

en/of bevoegdheden krijgen. In Tilburg wordt in 2 wijken geëxperimenteerd met buurtbudgetten. 
Dit experiment en voorbeelden uit andere steden volgen wij met grote interesse zodat onze 

wijken en buurten de bevoegdheden en budgetten krijgen die wenselijk zijn voor hun situatie.

Toets voorstellen op kernwaarden
D66 Tilburg vindt de volgende kernwaarden zo belangrijk, dat zij raadsvoorstellen altijd daaraan 
toetst. De waarden zijn:

- Eerlijkheid. Een goed voorstel beschrijft de voordelen, maar is ook eerlijk over de moge-
lijke nadelige gevolgen en risico’s van een besluit. Ook op financieel gebied.

- Leren van anderen. Wij vragen altijd ook op zoek te gaan naar beste praktijken bij andere 
gemeenten. Zo leren wij van anderen en voorkomen wij onnodige fouten.

- Duurzaamheid. D66 staat voor een duurzame, groene toekomst. Daarom toetsen wij of 
een voorstel ook een duurzaam voorstel is.

- Samenwerking. Wij werken waar mogelijk samen met burgers en partners binnen en buiten 
de grenzen van de gemeente. 

- Privacy. Wij hechten aan de privacy van de burger en gaan hier zorgvuldig mee om.
- Toegankelijkheid. Wij streven naar een inclusieve gemeente waar iedereen kan meedoen. 

Raadsvoorstellen worden dan ook getoetst op toegankelijkheid in de ruimste zin van het 
woord.

- Communicatie. Een voorstel maakt duidelijk wat, met wie, wanneer en hoe gecommuniceerd 
wordt. Altijd op een moderne, toegankelijke en aantrekkelijke manier. 
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Vermijd juridische procedures
We richten onze processen zo goed mogelijk in, en toch kunnen we niet voorkomen dat     

conflicten ontstaan. In die gevallen wil D66 Tilburg dat de gemeente er altijd naar streeft om 
conflicten op te lossen zonder juridische procedures. Dat betekent dat de gemeente aan de 

voorkant het gesprek aangaat om uit te zoeken waar het probleem zit. Door altijd de dialoog 
aan te gaan, wordt de kans groter dat er een bevredigende oplossing wordt gevonden.      

Bovendien voorkomen we kostbare juridische procedures. Een mediator kan waar nodig hier 
een constructieve rol in spelen.

Van het kastje naar de muur
Ondanks alle goede bedoelingen horen we nog te vaak voorbeelden van mensen die het   

gevoel hebben van het kastje naar de muur te zijn gestuurd. Om hier meer grip op te krijgen, 
willen we dan ook dat de komende periode een meetinstrument wordt ontwikkeld dat leidt tot 

een ‘van-het-kastje-naar-de-muur’-indicator. We willen in cijfers terug kunnen zien langs 
hoeveel personen iemand moest gaan, om uiteindelijk aan het juiste bureau te belanden. Zo 

kunnen we inzichtelijk krijgen waar knelpunten in de organisatie zitten en deze wegnemen. 
Het streefcijfer is uiteraard dat iemand hooguit één keer wordt doorverwezen en dan bij de 

juiste persoon terechtkomt. 

De media als waakhond
Een goed bestuur is transparant en controleerbaar. Niet alleen door de gemeenteraad, maar 
ook door lokale media en inwoners. D66 Tilburg wil de mogelijkheid onderzoeken om een 

onafhankelijk fonds ter ondersteuning van de lokale media op te zetten.

Portefeuille ‘democratische vernieuwing’
Op een moderne, democratische wijze een gemeente besturen is geen eenvoudige opgave. 

Dit vraagt binnen de organisatie ook om een bijbehorende cultuuromslag. Om hier echt stappen 
in te kunnen maken, willen wij dan ook dat het college een portefeuillehouder ‘democratische 

vernieuwing’ aanstelt met bijbehorend budget die hierop aanspreekbaar is.
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Financiën 

D66 Tilburg realiseert zich dat belastinggeld geld is waar inwoners hard voor hebben        
gewerkt. We vinden het dan ook belangrijk dat de gemeente transparant is over de      

inkomsten en uitgaven. Onze begroting is op orde en toekomstbestendig: we willen 
geen schuld doorschuiven naar onze kinderen en kleinkinderen. We zien tegelijkertijd 

de waarde van publieke investeringen, zoals goed onderwijs en schone energie,      
waarvan we later de vruchten plukken.

Wees open en eerlijk
D66 Tilburg wil dat de gemeente open en duidelijk is over haar financiën. Daarom willen wij 

een begrijpelijke begroting en een goed leesbaar jaarverslag. Tevens maken wij ons hard 
voor een openbaar subsidieregister.

Geef inwoners meer invloed
Voor ons is goed informeren niet voldoende. D66 Tilburg wil graag dat inwoners zeggen-
schap krijgen over de prioriteiten waaraan de gemeente geld besteedt. Het liefst op wijk- of 

buurtniveau, zodat het ook aansluit bij de leefwereld van inwoners. 

Verdeel de lasten op een eerlijke manier
Soms betalen alleenstaanden of eenpersoonshuishoudens evenveel belasting of heffingen 

als grote gezinnen. D66 Tilburg vindt dit oneerlijk en wil dit graag in balans brengen. De     
gemeentelijke heffingen kunnen beter worden afgestemd op de gemaakte kosten.

Maatwerk waar nodig bij inkoop en aanbestedingen
D66 Tilburg vindt het belangrijk dat het geen automatisme is dat de gemeente alles via aan-
bestedingen uitzet. Juist in het sociaal domein is gebleken dat het wenselijk is om langjarig 

de samenwerking aan te gaan, zodat de geboden zorg beter wordt. Er zijn nu eenmaal     
zaken (zoals de beschermde jeugdhulp) waar je niet automatisch marktwerking op zoekt. 

Ook in het nieuwe regeerakkoord wordt die mogelijkheid nu geboden. 
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Lage lokale lasten
Tilburg kent in vergelijking met andere gemeenten al vele jaren lage lokale belastingen. 

Hoewel dit geen doel op zich is, zal D66 Tilburg zich blijven inzetten voor lage woonlasten. 
D66 Tilburg wil onderzoeken of het wenselijk en haalbaar is de WOZ-belasting te koppelen 

aan het label van de woning, om zo huiseigenaren tot verduurzaming te stimuleren.

Een verantwoorde begroting
D66 Tilburg heeft de afgelopen raadsperiode verantwoord geïnvesteerd en ervoor gezorgd 
dat er voldoende gemeentelijke reserves zijn om onvoorziene tegenvallers te kunnen        

verwerken. Deze lijn willen we uiteraard voortzetten.

Zorg voor een betere democratische controle
De controle van de gemeenteraad op besteding van belastinggeld kan vaak beter. Dit begint 

met investeren in de kennis en kunde van raadsleden en hun ondersteuning door fractie- 
medewerkers en de griffie. Daarnaast hebben zij baat bij een actieve gemeentelijke reken-

kamer.
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Colofon 
Dit verkiezingsprogramma is tot stand      

gebracht door de grote inzet van de leden 
van onze afdeling. Zij leverden de ideeën 

en de inhoud en hebben het programma 
democratisch vastgesteld.

Onze dank gaat uit naar Bram van den 

Hout, Ronald van den Boom, Nina Kupper 
en Nicolaas Veltman voor het begeleiden 

van de werkgroepen.

Onze dank gaat tevens uit naar Bas       
Verberk en Eva van Wijngaarden voor het 

schrijven en opmaken van het programma 
en voor de bijbehorende fotografie.
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