13
voor
013
13 punten van D66,
voor Tilburg

Voorwoord
13 punten van D66 voor Tilburg. Punten om te komen tot een
gezond, gelukkig en duurzaam Tilburg. Een bruisende gemeente
met kansen voor iedereen. Waar we elkaar vrij laten wanneer het
kan, maar niemand laten vallen.
We staan aan de vooravond van verkiezingen in Nederland. In
maart volgend jaar voor de Tweede Kamer, in het voorjaar van
2022 voor een nieuwe gemeenteraad. In 2018 is D66 dankzij jouw
stem met 9 zetels in de gemeenteraad van Tilburg gekomen. We
zetten ons wekelijks in voor een gezond en gelukkig Tilburg. Dat
doen we in de coalitie samen met GroenLinks, VVD, en CDA.
Daarbij varen we altijd op ons eigen kompas. Dat hebben we de
afgelopen jaren gedaan en willen we ook richting de
gemeenteraadsverkiezingen in 2022 blijven doen.
D66 heeft daarom het manifest “13 voor 013” opgesteld.
13 punten die wij in de periode tot aan de verkiezingen voor elkaar
willen krijgen. 13 punten die staan voor de idealen van D66 in
Tilburg. 13 punten waarop u ons kunt aanspreken.
Wil je meer weten over deze punten en hoe wij deze willen
realiseren? We gaan er graag met je over in gesprek.
Namens de fractie van D66 Tilburg,
Beppie Smit,
Fractievoorzitter
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We komen samen de coronacrisis door, we willen daarbij niemand
laten vallen.

Een levendig, autovrij, cultureel en groen Stadsforum.

Minder zorgen, dankzij succesvol bestaanszekerheidsbeleid.

Vergroening van de tuinen in Tilburg. Steen eruit, plant erin.
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Investeren in innovatie in de zorg, zodat Tilburgers de hulp krijgen
die ze nodig hebben.
We gaan door met het vergroenen van de openbare ruimte, gevels en
daken in Tilburg.

We willen de opening van het eerste centrum voor kindontwikkeling &
onderwijs van 0 tot 18 jaar mede mogelijk maken.
Tilburg staat internationaal op de kaart als kunst- en cultuurstad.
#stadvanmakers.

Een progressief inburgeringbeleid dat uitgaat van talenten van
nieuwkomers.
Een grotere rol voor de buurt-, wijk- en dorpsraden in de besluitvorming.

Aandacht voor de culturele diversiteit onder ouderen en de
veranderende hulpvraag.
Een substantiële verhoging van het aantal woonplekken voor studenten.

Een openbaar zwembad in de Piushaven, in goed overleg met
de omwonenden.

Dit zijn de mensen van D66 Tilburg
Wij zetten ons in voor de 13 punten uit dit plan

Beppie Smit
Fractievoorzitter

Erik Blommestijn
Raadslid

Eva van Wijngaarden
Raadslid

Sylvia Spinnewijn
Burgerraadslid

Tristan van der Putten
Fractiemedewerker

Julian Zieleman
Raadslid

Bas Verberk
Raadslid

Koen van der Krieken
Raadslid

Wim Hermans
Burgerraadslid

Yaşar Sazak
Raadslid

Jan Stoop
Raadslid

Jan van Esch
Raadslid

Mitchel Eijkemans
Fractiemedewerker

13 voor 013

Toelichting bij de punten uit dit plan

1

We komen samen de coronacrisis door, we willen daarbij niemand
laten vallen.
-Beppie Smit-

De coronacrisis raakt ons allemaal. We doen lokaal
wat we kunnen. Voor de horeca, kunst- en cultuur,
ondernemers en het onderwijs.
We hebben daarbij ook oog voor mentale gezondheid
en problemen achter de voordeur.

2

Een levendig, autovrij, cultureel en groen Stadsforum.
-Julian Zieleman-

Besluitvorming over de concrete uitwerking en het
tempo volgt in het eerste kwartaal van 2021.
Binnen 3 jaar kan het definitieve ontwerp van het
Stadsforum worden gerealiseerd. Dit kan echter
alleen als de oostflank van de cityring tegelijkertijd
autovrij wordt. Hier zit nog een belangrijke hobbel.

3

Minder zorgen, dankzij succesvol bestaanszekerheidsbeleid.
-Yaşar Sazak-

In 2022 plukken we de eerste vruchten van
bestaanszekerheidsbeleid, waarin we zien dat we
minder inwoners hebben die zorgen hebben over een
dak boven hun hoofd, eten op tafel, betaalbare en
toegankelijk zorg en een sluitend ‘huishoudboekje’.

4

Vergroening van de tuinen in Tilburg. Steen eruit, plant erin.
-Erik Blommestijn-

“Het moet beter met de vergroening van de tuinen in
Tilburg. Eind 2021 zal daarom heel Tilburg
“Operatie Steenbreek” kennen”.

5

Een progressief inburgeringbeleid dat uitgaat van talenten van
nieuwkomers.
-Bas Verberk-

Vanaf juli 2021 wordt inburgering een taak van de
gemeente. In Tilburg gaan we dat doen door mensen
in hun kracht te zetten, snel te laten participeren en
te zorgen dat zij snel de Nederlandse taal spreken.
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Een grotere rol voor de buurt-, wijk- en dorpsraden in de besluitvorming.
-Jan Stoop-

Onze insteek zal zijn om de raden de middelen voor
professionalisering te bieden. We gaan met de
raden in gesprek. Fysiek of digitaal.
Zodat wij concreet weten wat ze nodig hebben om
hun rol te versterken en dat zij die goed in kunnen
nemen. Dicht bij de inwoners.

7

Aandacht voor de culturele diversiteit onder ouderen en de
veranderende hulpvraag.
-Eva van Wijngaarden-

De visie op ouder worden in Tilburg krijgt onze volle
aandacht. Wij zullen scherp zijn op het innovatieve
karakter van deze visie. Spreekt er voldoende
urgentie uit? Laten we hier onze vernieuwende kant
voldoende zien? En is er voldoende oog voor de
verkleuring onder ouderen en de zorgvragen die daar
uit volgen?

8
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Een substantiële verhoging van het aantal woonplekken voor studenten.
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-Koen van der Krieken-

In Tilburg laten we nieuwe studenten niet in de kou
staan. Om het groeiend aantal studenten aan onze
onderwijsinstellingen een warm welkom te geven, zet
D66 de komende vijf jaar in op een jaarlijkse groei van
380 wooneenheden voor studenten.
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Een openbaar zwembad in de Piushaven, in goed overleg met
de omwonenden.
-Jan van Esch-

Een openbaar zwembad in de Piushaven. Er is voor
de zomer een onderzoek toegezegd dus we wachten
de resultaten af en mikken op komende zomer.
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Investeren in innovatie in de zorg, zodat Tilburgers de hulp krijgen
die ze nodig hebben.
-Sylvia Spinnewijn-

Door het decentraliseren van de WMO en de
Jeugdhulp is de zorg dichter bij de Tilburger en kan
de gemeente zélf veel meer de keuze maken waar zij
in wil investeren.
Mede door D66 heeft Tilburg het lef getoond om te
innoveren door middel van ‘hefbomen’, waarbij
(vroegtijdig en anders) investeren ervoor zorgt dat
méér Tilburgers hulp krijgen die ze nódig hebben.

11

We gaan door met het vergroenen van de openbare ruimte, gevels en
daken in Tilburg.
-Wim Hermans-

Om de hittestress in de stad tegen te gaan zetten
we bij nieuwe projecten in op meer groene daken en
gevels en het vergroenen van de openbare ruimte in
de binnenstad en in de wijken.

12

We willen de opening van het eerste centrum voor kindontwikkeling &
onderwijs van 0 tot 18 jaar mede mogelijk maken.
-Mitchel Eijkemans-

In Tilburg zetten we in op centra voor
kindontwikkeling & onderwijs waar kinderen van
0 tot 18 terecht kunnen. We willen voor of in 2022 het
eerste centrum realiseren waar kinderopvang,
basisonderwijs en voortgezet onderwijs
samenkomen. D66 zet zich in voor gelijke kansen
voor iedereen en gelooft dat onderwijs hier de
aanjager van is.

13

Tilburg staat internationaal op de kaart als kunst- en cultuurstad.
#stadvanmakers.
-Tristan van der Putten-

Tilburg staat in Nederland op de kaart als cultuurstad.
Wanneer na de coronacrisis het toerisme weer op
gang komt zal Tilburg internationaal de aandacht
moeten trekken met inovatieve culturele festivals en
evenementen.

#STADVANMAKERS

Contact
Heb je vragen over de punten uit dit plan? Of heb je een idee
dat je graag met ons deelt? Je kunt ons bereiken op de
volgende manieren:
D66@raadtilburg.nl
www.tillburg.d66.nl
facebook.com/D66Tilburg
D66Tilburg
@D66Tilburg

