
Verkiezingsprogramma D66 Tilburg 2022 - 2026

Durf te 
dromen

Verkiezingsprogramma D66 Tilburg 2022 - 2026

Laat iedereen vrij, 
maar niemand vallen



Durf te dromen - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen

Inhoud
Inleiding geschreven door Beppie Smit    3
Onze plannen op één A4’tje      4
Dit is hoe we besturen       5
Iedereen een woning       7
Slim aan de slag voor het klimaat     9
Werken aan een nieuwe economie     11
Gelijke kansen bieden       12
Een gezond Tilburg       14
Gezondheid én geluk blijven voorop staan    16
Sport, cultuur, horeca, winkels, toerisme en evenementen 19
Kunst en Cultuur in een #stadvanmakers    21
Bouwen aan de stad       22
Een groene omgeving       24
Verkeer beter maken       26
Veilig en gelukkig in Tilburg      28
Tilburg digitaal maken       29
Zorgen dat Tilburgers mogen meebeslissen    30
Verstandig met ons geld omgaan     32
De mensen die dit verkiezingsprogramma gemaakt hebben 33



Verkiezingsprogramma D66 Tilburg 2022 - 2026

Beste lezer,

We werken hard voor een goed Tilburg
Besturen begint met dromen. 
Dromen over een beter Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel. 
Maar besturen is ook keihard werken. 
Wij hebben dit elke dag opnieuw gedaan de afgelopen 8 jaar. 
We zorgde dat er veel goeds gebeurd is in Tilburg.

De afgelopen 8 jaar hebben we veel gedaan
We droomden over een Tilburg vol zelfvertrouwen. 
Over een Spoorpark van en voor iedereen. 
Over een leuke haven en veel cultuur. 
Over fijne wijken en dorpen met mooie mensen. 
Wie vandaag door Tilburg fietst, ziet dat deze dromen echt worden. 

We willen er zijn voor alle Tilburgers
Steeds meer mensen komen naar Tilburg toe. 
Zo komen er studenten, dorpsbewoners, asielzoekers en buitenlandse werknemers. 
Samen met geboren en in Tilburg opgegroeide Kruiken en Kruikinnen. 
Dat vinden wij een rijkdom voor Tilburg. 
Wij willen zorgen dat iedereen hier fijn woont.

Wij gaan voor meer woningen, een duurzaam Tilburg en gelijke kansen
We willen voor genoeg woningen zorgen.
 We moeten snel stappen zetten met Tilburg duurzaam maken. 
Dat betekent zuinig zijn met energie en het milieu zo min mogelijk vervuilen. 
We willen hierbij ook aan de economie denken. 
En we willen iedereen gelijke kansen bieden.

Samen maken wij het verschil
Wij denken aan de toekomst. 
En aan andere mensen. 
Dat is besturen waarmee we al jarenlang het verschil maken. 
En dat verschil maken we samen met en dankzij u.

Doet u ook de komende vier jaar weer mee?

Hartelijke groet en veel dank,

Beppie Smit
Nummer 1 kandidaat D66 Tilburg
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Onze plannen op één A4’tje
De laatste jaren is D66 Tilburg belangrijk geweest. 
Wij hebben Tilburg helpen ontwikkelen. 
Maar we hebben nog genoeg dromen voor elkaar te krijgen. 
Wij willen uw stem. 

Hiermee zetten wij ons daarom de komende jaren in voor...

...een fijne plek om te wonen
• In totaal zorgen we voor 25.000 woningen tot het jaar 2040.  
Waarvan 3.000 woningen in onze dorpen.

• Aan de slag met Stappegoor, het Kenniskwartier, het Museumkwartier, de Kanaalzone, 
het Stadsforum en de Koningswei.

• We willen goede kunst, cultuur, horeca, ontspanning en sport.

...een duurzame toekomst
• We willen veranderingen voor het milieu.
• We zorgen dat iedereen mee kan doen. Ook als je zelf het geld niet hebt.
• We zorgen dat alles wat we gebruiken komt van spullen die we opnieuw kunnen 
gebruiken.

• We willen beter met het klimaat omgaan.  
Dit doen we samen met de bewoners. Bijvoorbeeld door meer bomen te planten. 

...gelijke kansen voor iedereen
• We willen meer op school voor kinderen.  
Bijvoorbeeld gezonde voeding, sport, cultuur, natuur en hulp met taal & huiswerk.

• Wij staan voor een Tilburg waarin iedereen zichzelf kan zijn.  
Een gemeente zonder racisme waarin iedereen gelijk is. 

• In Tilburg krijgt iedereen de zorg en hulp die nodig is. 
Een goede start zorgt voor een goed leven.

Waar gesproken wordt over Tilburg bedoelen wij de gemeente Tilburg. De gemeente Tilburg 
bestaat uit de stad Tilburg en de bijbehorende dorpen Berkel-Enschot, Biezenmortel en 
Udenhout.
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En zo doen wij dat
D66 vindt de manier waarop bestuur wordt van groot belang. Dit is nodig om onze dromen 
waar te maken. Daarom vinden wij het belangrijk hoe wij met elkaar omgaan. Daarom 
schrijven op hoe we met elkaar omgaan:

Respectvol
Laten zien dat we elkaar belangrijk vinden. 
Respecteren van verschillende meningen. 

Niet te streng
Accepteren dat we verschillend zijn. 
Openstaan voor andere geloven. 

Behulpzaam
En met als doel om verschil te maken: opletten op wat nodig is. 
De eerste stap nemen en helpen. 

Met enthousiasme
Laten zien dat we om anderen geven. 
Werken voor voordelen voor iedereen. 

Verstandig gedrag
Het goede doen en een voorbeeld zijn. 

Geduldig
Kalmte bewaren. 
De tijd nemen om een situatie te bekijken.

Eerlijk.
Handelen naar wet en netjes voor alle Tilburgers. 
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Dit is hoe we besturen

Iedereen hoort erbij
Tilburg is van en voor iedereen. 
We maken ons hard voor inwoners die worden weggezet of gediscrimineerd. 
We willen er zijn voor Tilburgers van wie de stem niet wordt gehoord.
 
We gaan Tilburgers de baas over hun toekomst maken
Tilburgers kunnen het beste zelf de baas over hun toekomst zijn. 
Zelf verstandige keuzes maken en bepalen. 
Dit in plaats van ‘afwachten waar de overheid mee komt’. 

We kunnen slechte dingen beter voorkomen dan genezen
Het is bijna altijd beter om slechte dingen te voorkomen. 
Als je iets achteraf moet oplossen is het veel duurder. 
We kiezen voor actie in het begin. 
Dit in plaats van reparatie achteraf. 
Dat is veel handiger! 

Zo geven we Tilburgers controle:
• Uitgeven in plaats van besparen.
• Voorkomen in plaats van genezen.
• Vernieuwen in plaats van stilstand.
• Onderwijs in plaats van leerachterstand.
• Actie ondernemen in plaats van reageren.
• Belonen in plaats van straffen.
• Helpen in plaats van controleren.
• Meteen meedoen in plaats van achteraf meegenomen worden. 

Dit is het geloof waarmee wij besturen
Dit is hoe we willen omgaan met de stad en de dorpen. 
Dit is hoe we willen omgaan met onze inwoners en ondernemers. 
Met iedereen die Tilburg elke dag weer een beetje mooier maakt.
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Onze 
dromen
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Iedereen een woning
Wij gaan 25.000 nieuwe goede woningen voor elkaar krijgen
Tot het jaar 2040 zijn er 25.000 nieuwe woningen nodig. 
Waarvan ongeveer 15.000 in het jaar 2030. 
D66 Tilburg ziet dit als een enorme kans. 
Een kans om Tilburg socialer, duurzamer en sterker te maken. 
Hiervoor zijn goede keuzes nodig. 

D66 wil de aandacht leggen op wat er al is
We willen de aandacht leggen op de stad, dorpen, wijken en buurten die er al zijn. 
Dit betekent dat we hier nieuwe woningen bouwen. 
Dit betekent ook het veranderen van bestaande woningen en gebouwen. 
Hierdoor hebben alle Tilburgers iets aan de groei.

Wij gaan geen nieuwe buurten bouwen 
We willen niet uitbreiden met nieuwe buurten.
Dit betekent ook dat wij het bouwen van nieuwe woningen in onze natuur niet toestaan.
 
Door Tilburg te ontwikkelen zorgen we voor kansen
Wij zien kansen om in Tilburg van woning te veranderen. 
Kansen voor de verduurzaming van woningen die er al zijn. 
Kansen voor het versterken van hoe we mensen hulp geven. 
We zien hiervoor duidelijke kansen in de Naoorlogse (PACT)wijken. 
DE (PACT)wijken zijn Tilburg-West, Tilburg Noord en Groenewoud.
 
Meedoen is voor D66 Tilburg het belangrijkste woord
We willen dat iedereen meedoet. 
Samen zorgen we voor nieuwe woningen. 
We doen dit samen met de mensen die er nu wonen. 
We hebben oog en aandacht voor zorgen en twijfels. 
Tegelijkertijd staan we voor het recht op een huis. 
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De droom van D66 Tilburg:
Nieuwe woningen
• De komende tien jaar zorgen we voor minimaal 1.500 woningen per jaar.  
• We zorgen voor betaalbare nieuwe koopwoningen. 
• We zorgen voor minimaal 1.900 nieuwe woningen voor studenten.  
• We vergroten het aantal middeldure huurwoningen.  
Dit zijn woningen met huur tussen €752 en €1.005.

• We gaan door met Huurteam Tilburg.  
Tegen verhuurders die misbruik van de huurmarkt maken.

• We zorgen voor minimaal 3.000 nieuwe sociale huurwoningen.

Goede woningen
• We zijn niet bang om hoog te bouwen.
• We gaan door met het maken van grote woonplekken voor buitenlandse medewerkers.
• Om woningen voor ouderen te maken verbouwen we bestaande woningen. 
• We moedigen ook aan dat ouderen verhuizen.
• We helpen ideeën voor nieuwe manieren van wonen.  
Bijvoorbeeld tiny houses. 

Een gezonde woningmarkt
• We zijn voor kamerverhuur.
• We gaan door met de door D66 Tilburg ingevoerde starterslening.
• We bestrijden discriminatie op de woningmarkt.  
We zijn tegen ‘Dutch-only’-studentenwoningen (alleen voor Nederlanders).

Kansen gebruiken
• We maken plannen om leegstaande gebouwen te veranderen naar mooie gebouwen.
• Uiterlijk in het jaar 2045 zijn alle woningen van het aardgas af. 
• We onderzoeken hoe we het beste kunnen thuiswerken.
• We bouwen aan gezellige, gezonde buurten.
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Slim aan de slag voor het klimaat
 
We gaan vol voor stoppen met fossiele brandstoffen
Tilburg gaat stoppen met fossiele brandstoffen. 
In het jaar 2045 is dit gelukt. 
Dit betekent dat in Tilburg geen broeikasgassen meer in de lucht komen. 
Of dat we het goedmaken als dit wel gebeurd. 
Dit hebben we afgesproken. 

Er is geen tijd te verliezen!
We zien nu al de negatieve gevolgen van klimaatverandering. 
Ook in Tilburg. 
Hevige regenbuien, droogte die lang duurt en heel erge hitte. 
Dit zorgt voor problemen voor mens, dier en natuur. 
Op 10 juli 2018 was Tilburg zelfs de warmste stad van Europa.

Klimaatverandering levert ook veel op
Het is heel erg nodig om klimaatverandering tegen te gaan. 
Maar het levert ook veel op om dit te doen. 
Denk aan nieuwe banen voor het milieu. 
Denk een betaalbare energierekening. 
Denk aan gezonde lucht en een groene leefomgeving.

Iedereen kan meedoen en profiteren van klimaatmaatregelen
Wij kiezen voor slimme maatregelen. 
Maatregelen die goed zijn voor het klimaat én voor onze inwoners. 
Voor D66 is het belangrijk dat iedereen mee kan doen. 
Iedereen moet ook voordeel hebben. 
Er zijn ook mensen die niet zomaar mee kunnen doen. Wij zetten ons extra in voor deze 
mensen. 

We gaan meer doen met de veranderingen voor het milieu
We zorgen dat uw woning tegen het klimaat kan. 
Daarnaast willen we naar spullen toe die opnieuw te gebruiken zijn. 
Er bestaat straks geen afval meer. 

Wij zijn al goed bezig, maar het moet nog beter
Er zijn de afgelopen 4 jaar grote stappen gezet. 
Hierdoor kunnen we nu nog sneller werken. 
Het geld dat nu jaarlijks beschikbaar is is niet genoeg. 
We staan voor een hele grote uitdaging voor het milieu. 
Wij willen daarom meer geld voor het milieu.
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De droom van D66 Tilburg:
De veranderingen die we maken voor het milieu
• We ondersteunen en regelen alles voor inwoners die zelf het geld niet hebben om actie 
te ondernemen.  
We helpen zo ook mensen die niet genoeg geld voor de energierekening hebben. 

• We gaan door met het project ‘Zon op je dak Tilburg’.
• We ontwikkelen een aanpak voor het isoleren van woningen.  
Hierbij regelt de gemeente alles.

• We gaan samenwerken met woningcorporaties.  
Om te zorgen dat de warmte van hun woningen niet naar buiten kan.

• We gaan samenwerken met gemeenten uit de regio.
• We ontwikkelen een aanpak voor het aardgasvrij maken van woningen. 
We letten hierbij goed op de betaalbaarheid voor iedereen. 

• We willen dat burgers betrokken zijn bij het stoppen met fossiele brandstoffen.
• Wij onderzoeken de uitbreiding van het Amerwarmtenet goed.
• We zorgen voor geld om te stoppen met fossiele brandstoffen. Meer geld dan nu en elk 
jaar opnieuw.

 
Veranderingen voor het klimaat
• We gaan door met de veranderingen voor het klimaat.
• We gaan ons in elke wijk aanpassen aan het klimaat.  
Bijvoorbeeld door meer groen. Of door koele plekken te maken.

• We maken afspraken met woningcorporaties.  
Om hun woningen aan te passen aan het klimaat. 

• Dankzij D66 Tilburg is er 20 miljoen euro voor het klimaat.  
Wij willen nog meer geld voor het klimaat.  
We willen het geld ook op een goede manier uitgeven. 

• We kiezen voor meer stromend water in de stad. 
Denk hierbij aan fonteinen. Van afval naar opnieuw gebruiken

• We gaan naar het opnieuw gebruiken van alle afval toe.
• We willen het liefst het afval thuis al scheiden.
• We willen mensen die afval scheiden belonen.  
De vervuiler betaalt. 

• We willen dat scholen helpen bij het scheiden van afval.
• We gaan door met goede ideeën.  
Bijvoorbeeld de Ja-sticker, de mobiele milieustraat en het circulair ambachtscentrum. 

• We nemen maatregelen voor milieustraat Albion. 
• We onderzoeken of milieustraat Hoolstraat (Berkel-Enschot) vaker gebruikt kan worden. 
• Ook onderzoeken we of een derde milieustraat mogelijk is. 
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Werken aan een nieuwe economie  

D66 Tilburg gaat de economie van morgen mogelijk maken
Vroeger maakte Tilburg vooral spullen. 
In deze tijd doen we veel meer. 
We hebben creatieve bedrijven. 
We zijn belangrijk voor vervoer in Nederland. 
In de toekomst willen nog meer dingen doen. 

We zien grote kansen voor nieuwe bedrijven en banen 
Nieuwe bedrijven in de economie van morgen brengen we samen. 
Dit doen we in de Spoorzone en het Kenniskwartier. 
De bedrijven op het duurzame en groene werklandschap Wijkevoort zijn ook belangrijk. 
Zij zorgen voor nieuwe banen. 
Ook voor mensen die niet hebben gestudeerd. 

We gaan voor een economie die goede dingen voor Tilburgers doet
Bedrijven kunnen meer doen dan alleen geld verdienen.
Bijvoorbeeld doordat bedrijven helpen bij het versnellen van verduurzaming. 
Of door het samenbrengen van bedrijven met het onderwijs. 
De bedrijven die iets voor de samenleving doen zijn fijn. 
Daar willen wij iets extra’s voor doen. 

Iedereen moet mee kunnen doen
De banenmarkt verandert snel. 
We moeten ervoor zorgen dat Tilburgers mee kunnen veranderen. 
Dit betekent goed worden in nieuwe dingen. 
We willen ervoor zorgen dat iedereen werk kan vinden. 
Ook als je niet gestudeerd hebt.

We willen er zijn voor ondernemers
De gemeente kan het ondernemers makkelijker maken met minder regels. 
Ook kan de gemeente meer ruimte voor creativiteit geven. 
We willen ook via andere zaken ondernemers helpen. 
Bijvoorbeeld door de maatregelen die we voor het milieu nemen. 
Daar kunnen ondernemers ook van profiteren. 
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De droom van D66 Tilburg:
• We willen dat alles opnieuw te gebruiken is.
• We willen dat je door de terreinen van de bedrijven kan lopen.  
We willen dat ze groene daken en zonnepanelen hebben.

• We willen samenwerken met Breda.
• We willen kijken hoe we Het Kenniskwartier kunnen inzetten.  
Bijvoorbeeld voor goede woningen, de leefomgeving, klimaat en vervoer.

• We helpen startende ondernemingen.
• We verduurzamen het vervoeren van goederen naar bedrijven.
• Vrachtvervoer over water is heel goed voor het milieu.  
Van Loven en het Wilhelminakanaal zijn hierbij belangrijk.

• We gaan de gemeente, het onderwijs en bedrijven bij elkaar brengen. 
Samen zorgen we voor de werknemers van morgen.

• We onderzoeken wat de coronacrisis betekent voor het gebruik van kantoren.
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Gelijke kansen bieden
School is belangrijk
We zijn trots op de leraren van Tilburg. 
Zij helpen hun leerlingen dag in dag uit. 
Ze doen dit met veel verstand van zaken. 
De school speelt een belangrijke rol in het leven van kinderen. 
Ook voor hun ouders en de wijk. 

Tilburg is een onderwijsstad
Iedereen moet hier volop kansen krijgen.  
Dit is een sterk wapen tegen ongelijkheid. 
Het maakt niet uit wie je ouders zijn. 
Wat telt, zijn je plannen en talenten. 
Goed onderwijs voor iedereen is daarbij de basis. 

D66 Tilburg gaat voor goed onderwijs
De samenwerking tussen onderwijs en de gemeente Tilburg is belangrijk. 
We zien helaas al op jonge leeftijd grote verschillen ontstaan. 
De coronacrisis heeft deze ongelijkheid tussen groepen nog zichtbaarder gemaakt. 
Niet elk kind ontvangt thuis een goede, gezonde maaltijd. 
Of krijgt thuis ondersteuning bij het maken van het schoolwerk. 

Iedereen moet een stage kunnen vinden
Elke scholier en student moet een stageplek kunnen vinden. 
Het maakt ook niet uit of iemand een handicap heeft. 
Of waar je vandaan komt of hoe je heet. 
Jammer 
genoeg is 
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De dromen van D66 Tilburg: 
Kansen voor elk kind 
• D66 Tilburg is voor een rijke schooldag voor ieder kind.  
Dit betekent in de eigen buurt kennismaken met sport, cultuur, natuur, taal en 
huiswerkbegeleiding.

• D66 Tilburg is voor Integrale Kindcentra.  
Hierbij komt kinderopvang, basisschool en middelbare school samen.

• D66 Tilburg is voor peutervoorzieningen voor alle peuters in de wijk.
• Vooral kinderen die in armoede opgroeien krijgen te laag schooladvies.  
D66 Tilburg wil dat de gemeente hier iets aan doet. 

• D66 Tilburg wil dat het standaard onderwijs gebruik maakt van de kennis van het 
speciaal onderwijs.

• Wij willen dat scholen samenwerken om te zorgen dat er genoeg leraren zijn.
• D66 Tilburg wil kleinere klassen en en voldoende ondersteunend personeel.
• Met de verkiezing ‘conciërge van het jaar’ laten wij zien dat we ondersteunend personeel 
belangrijk vinden.

• We geven kinderen die minder goed Nederlands spreken zo snel mogelijk hulp.

Duurzame scholen 
• D66 Tilburg wil de ‘gezonde school’.  
Dat betekent schoolkantines met gezond (en lokaal) eten.

• Wij willen dat de gemeente ervoor zorgt dat onderwijsgebouwen voor meerdere doelen 
gebruikt kunnen worden.

• Toekomstige schoolgebouwen moeten energieneutraal zijn. 

Mbo, hbo en universiteit 
• Wij willen meer stageplaatsen.
• We willen stagediscriminatie tegengaan.  
We willen hiervoor een samenwerking tussen de gemeente, onderwijsinstellingen en het 
bedrijfsleven. 

• Wij willen zorgen voor genoeg banen.
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Tilburg is van en voor iedereen
D66 wil kansen voor iedereen
Voor onze Grondwet is iedereen gelijk.
We moeten hier wel naar leven.
Thuis, op straat, op school en op het werk.
Door grenzen te stellen en ons uit te spreken.
Vrijheid en veiligheid moeten er voor iedereen die in Tilburg woont zijn. 

We willen de rechten van kleinere groepen beschermen
Tilburg is een stad met veel verschillende mensen. 
Inwoners met verschillende politieke opvattingen, uiterlijken of seksuele voorkeuren. 
Of zichtbare of onzichtbare handicap, inkomen en manier van leven. 
D66 Tilburg is hier trots op. 
En wil dat de gemeente iedereen gelijke kansen geeft. 



Verkiezingsprogramma D66 Tilburg 2022 - 2026

De droom van D66 Tilburg:
Geen plaats voor ongelijkheid en racisme
• We willen actie die ongelijkheid en racisme tegengaan.  
Bijvoorbeeld naamsverandering van kwetsende straatnamen.  
En een modern sinterklaasfeest zonder zwarte piet.

• We willen dat Tilburg daar extra aandacht aan de afschaffing van slavernij geeft.  
We maken hier geld voor beschikbaar.

• Wij willen het voor mensen makkelijker maken om de achternaam te veranderen. 
Als dit met slavernij te maken heeft.

• We willen dat scholen het goede voorbeeld geven.  
Dat ze actie ondernemen voor gelijkheid en kansen.

Aandacht voor alle soorten verschillende mensen
• We willen dat de gemeente niet vraagt naar geslacht. 
• We willen extra aandacht op (inter)nationale dagen zoals Coming Out Day. 
• We vinden organisaties die zich inzetten voor verschillende mensen fijn.  
Bijvoorbeeld COC en Roze Maandag.

• We willen zorgen dat vrouwen gelijk behandeld worden. 
We willen Feniks als kennis- en expertisecentrum behouden.

• De bereikbaarheid van openbare ruimte en gebouwen moet worden verbeterd. 
Het Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties (TOG) is hierin een belangrijke 
zakenpartner.

• Gemeente Tilburg moet zelf het goede voorbeeld geven.
• In de binnenstad is op iedere 500 meter een toilet te vinden, zoals de Maag Lever Darm 
Stichting wilt.  
We willen dit uitbreiden en zorgen daarbij voor meer schone, genderneutrale en 
toegankelijke openbare toiletten.

• Er moet voldoende opvang zijn voor daklozen. 
• Ook D66 Tilburg wil een organisatie voor iedereen zijn.  
D66 Tilburg zal zich hiervoor blijven inspannen.

Steun voor nieuwe Tilburgers
• Het nieuwe Tilburgse inburgeringsbeleid richt zich op taal en meedoen.  
Dit is wat D66 Tilburg betreft de juiste weg.

• We willen extra aandacht voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers). 
• Mensen met een onbekende nationaliteit moeten staatloos kunnen worden.
• Wij willen buitenlandse medewerkers helpen om Nederlands te leren en mee te doen.
• Wij stellen buitenlandse medewerkers op prijs. 
We zorgen dat ze te horen krijgen hoe belangrijk ze zijn.
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• We willen extra aandacht op (inter)nationale dagen zoals Coming Out Day. 
• We vinden organisaties die zich inzetten voor verschillende mensen fijn.  
Bijvoorbeeld COC en Roze Maandag.

• We willen zorgen dat vrouwen gelijk behandeld worden. 
We willen Feniks als kennis- en expertisecentrum behouden.

• De bereikbaarheid van openbare ruimte en gebouwen moet worden verbeterd. 
Het Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties (TOG) is hierin een belangrijke 
zakenpartner.

• Gemeente Tilburg moet zelf het goede voorbeeld geven.
• In de binnenstad is op iedere 500 meter een toilet te vinden, zoals de Maag Lever Darm 
Stichting wilt.  
We willen dit uitbreiden en zorgen daarbij voor meer schone, genderneutrale en 
toegankelijke openbare toiletten.

• Er moet voldoende opvang zijn voor daklozen. 
• Ook D66 Tilburg wil een organisatie voor iedereen zijn.  
D66 Tilburg zal zich hiervoor blijven inspannen.

Steun voor nieuwe Tilburgers
• Het nieuwe Tilburgse inburgeringsbeleid richt zich op taal en meedoen.  
Dit is wat D66 Tilburg betreft de juiste weg.

• We willen extra aandacht voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers). 
• Mensen met een onbekende nationaliteit moeten staatloos kunnen worden.
• Wij willen buitenlandse medewerkers helpen om Nederlands te leren en mee te doen.
• Wij stellen buitenlandse medewerkers op prijs. 
We zorgen dat ze te horen krijgen hoe belangrijk ze zijn.
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Een gezond Tilburg
Iedereen moet ondanks de coronacrisis de zorg krijgen die nodig is
Veel mensen hebben te maken gekregen met ziekte en verlies. 
Het aantal mensen met eenzaamheid of psychische klachten steeg. 
Operaties werden uitgesteld. 
Wel zijn er meer zorgtaken bijgekomen en minder geld. 
We denken na over hoe we dit aanpakken.
 
D66 Tilburg zet in op gezondheid
De afgelopen 4 jaar hebben we afspraken over de stad gemaakt. 
Deze hebben we de naam Gezond en gelukkig in Tilburg gegeven. 
Aandacht voor voeding, sport en beweging. 
Dit zorgt voor gelukkigere Tilburgers die langer en gezonder leven. 
D66 Tilburg wil dat de gemeente blijft inzetten op gezond leven. 

Gezondheid voor jong en oud
Gezond leven begint al op jonge leeftijd. 
Maar ook voor de Tilburgse ouderen hebben we extra aandacht. 
Ouderen hebben ook ouderdomsziektes 
zoals dementie. 
Dit stelt ons voor extra uitdagingen. 
Wij willen deze uitdagingen aanpakken.
 
Mensen moeten zelf kunnen bepalen
D66 wil dat iedereen vrij is. 
Vrij om eigen keuzes en beslissingen te 
nemen. 
Wij zetten erop in om dit mogelijk te 
maken. 
Voor iedereen. 
We zorgen er daarbij ook voor dat 
niemand in armoede leeft.
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De droom van D66 Tilburg: 
Gezondheid dichtbij 
• D66 Tilburg wil problemen zo vroeg mogelijk aanpakken. 
Bijvoorbeeld verwaarlozing, eenzaamheid, geldzorgen, niet kunnen bewegen, 
overgewicht of alcoholverslaving.

• D66 wil meer naar het grotere plaatje kijken.  
Geweld thuis, kindermishandeling of armoede zijn nooit het enige probleem. 

• Wij willen kwetsbare groepen helpen.
• We zetten in op gezonde lucht voor alle Tilburgers.

Mentale gezondheid en eenzaamheid 
• Het is belangrijk dat we praten over eenzaamheid en mentale klachten.  
Met extra aandacht voor kinderen en jongeren. 

• D66 Tilburg wil mensen die eenzaam zijn helpen.

Cultuur, sport en beweging aanmoedigen
• D66 Tilburg wil dat de gemeente Tilburg sport en beweging aanmoedigt.
• We willen zorgen voor meer urban sport en culture. 
• We willen dat iedereen meer kan bewegen.
• D66 Tilburg wil hulp geven aan mensen die zich met gezondheid en kunst bezighouden.
• Tilburg gaat voor de gezondste gemeente van Europa.  
Meer water drinken, niet roken, goede voeding en meer beweging. 

Passende zorg 
• Zorg moet op tijd zijn. 
We vinden zorg die toekomstige zorg voorkomt ook belangrijk.

• De gemeenteraad zorgt dat bedrijven niet beslissen over de zorg..
• D66 Tilburg wil dat zorgverleners samenwerken.  
Zodat iemand niet meerdere keren hetzelfde verhaal hoeft te vertellen.

• Voor jongeren die hulp krijgen, verandert er veel als ze 18 jaar worden.  
D66 Tilburg wil dat de gemeente deze jongvolwassenen blijft helpen.  
Tot de leeftijd van 23 jaar. 

• Het programma ‘Nu niet zwanger’ heeft de afgelopen jaren veel succes geboekt.  
D66 Tilburg wil dit programma daarom blijven voortzetten. 

• D66 Tilburg wil dat de zorg die wordt aangeboden in Tilburg aansluit bij de culturele 
verschillen van onze inwoners. 

Zeker weten dat je rekeningen kan betalen
• We willen armoede tegengaan.
• We willen dat onze inwoners regelingen voor arme mensen minder nodig hebben.
• We willen iemand die gezinnen in armoede helpt. 
• D66 wil een voedselbank waar je geholpen wordt als je aanklopt. 

Ouderen 
• D66 Tilburg wil ouderen helpen. 
• We willen vernieuwing in de zorg. 
Daardoor kunnen we meer mensen beter helpen..

Het nieuwe Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis (ETZ)
• D66 Tilburg ziet de vernieuwing van het ETZ als een kans. 
Voor een gezonde stad en regio. 
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Altijd wat te doen in Tilburg 
Iedereen heeft iets anders nodig
Sommige mensen leven op van een partijtje voetballen. 
Een ander van op een terrasje zitten. 
Dit is voor iedereen anders. 
Wij willen vrijheid zodat mensen zelf keuzes kunnen maken. 
Zij kunnen dan kiezen voor een goede balans. 

We willen dat de kansen gelijk verdeeld zijn
De kansen om je in vrijheid te ontwikkelen zijn niet gelijk verdeeld. 
Dat vraagt om actie. 
De gemeente kan helpen. 
Door nieuwe ideeën te steunen. 
Hierdoor zijn er nog meer kansen.

19
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De droom van D66 Tilburg: 
Sport en Cultuur 
• D66 Tilburg wil kunst- en cultuurbeoefening in de vrije tijd ondersteunen.
• We helpen het verenigingsleven, zoals sportclubs, koren en muziekorkesten.
• We maken meer mogelijkheden voor digitale cultuur en sport.  
Bijvoorbeeld streaming, e-sports en gaming. 

• We willen dat elke sporter een sportplek kan gebruiken.  
Bijvoorbeeld een voetbalveld. 

De hekken van sportplekken kunnen weg.
• We bouwen groene speelveldjes met toestellen om te sporten.
• D66 Tilburg wil een toptalentenprogramma. 

Voor kunstenopleidingen en topsportverenigingen.
• We blijven ons inzetten voor geschikt zwemwater in onze gemeente. 
Horeca, winkels toerisme en evenementen 

• We willen de horeca snel verduurzamen.  
Ook evenementen.

• Met het Stadsforum maken we de binnenstad aantrekkelijk.  
Met groene pleinen en zitplekken. 

• Het ondernemersfonds en binnenstadsmanagement helpen we.
• We willen dat gebieden een eigen karakter hebben.  
Zoals de Piushaven, Piusplein, Korte Heuvel en Pieter Vreedeplein.

• Minder regels voor ondernemers. 
• We helpen ‘nachthoreca’. 
• We zien het MOB-complex als goede locatie voor evenementen. 
• We willen dat VVV en stadswinkel gaan samenwerken. 
• We willen dat toerisme Tilburgers helpt. 
• We willen wandel-, hardloop- en fietsroutes uit te zetten.  
Zoals in Moerenburg.
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Kunst en Cultuur in een #stadvanmakers 
Tilburg is een #stadvanmakers
De inzet van de gemeente is belangrijk voor een #stadvanmakers. 
Je moet voor kunst zorgen. 
En het onderhouden. 
Dan bloeit het. 
Dit begint op jonge leeftijd. 
En bij elke groep. 
Er moet plaats zijn om je talenten te ontwikkelen. 
En voor toptalenten om naar een kunstopleiding te gaan. 
Na de opleiding moet een kunstenaar kunnen maken. 
Hiervoor is geld en ruimte nodig. 
Al die kunst en cultuur moet voor alle Tilburgers zijn. 
En zo is alles met elkaar verbonden. 

Kunst en cultuur hebben een sociale en economische waarde
Kunst en cultuur zijn belangrijk voor de economie. 
Ze brengen mensen ook in contact met elkaar. 
Het is het waard om kunst en cultuur te helpen. 
Daar kunnen alle Tilburgers de vruchten van plukken. 
Kunst & cultuur voor én door Tilburg!

De droom van D66 Tilburg: 
• We willen voldoende ateliers.
• We willen het Makershuis geld geven om makers te begeleiden.
• We willen dat mensen makkelijker kunst kunnen maken. 
• We zorgen voor geld voor het Makersfonds.
• We gaan verder met het succesvolle Stadvanmakers-platform.  
Hiervoor werken we samen met Citymarketing Tilburg.

• We willen dat meer studenten meedoen met cultuur.  
Zoals vmbo-leerlingen en mbo-studenten. 

• We willen meer kunst & cultuur in de stad.
• Er moet geld komen zodat alle groepen mee kunnen doen met kunst & cultuur. 
• D66 wil dat kunst iets is van jong en oud.

21
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Bouwen aan de stad
We gaan woningen voor elkaar krijgen
Tilburg gaat de komende 20 jaar fors groeien. 
In Tilburg, Udenhout, Berkel-Enschot en Biezenmortel. 
Er komen ongeveer 36.000 inwoners bij. 
We willen zorgen dat iedereen prettig kan wonen in Tilburg. 
Hiervoor gaan we actie ondernemen.

Wij gaan voor een 15-minuten stad
Tilburg moet een 15-minuten stad zijn. 
Alles te voet, met het openbaar vervoer of de fiets bereikbaar. 
Van winkels tot cultuur. 
En van scholen tot zorg. 
We moeten de ruimte goed verdelen. 

We kijken naar het grotere plaatje
We denken niet alleen aan wonen bij het bouwen. 
We denken ook aan het milieu, de economie en groen. 
Dit hangt met elkaar samen. 
Zo bouwen we een mooi Tilburg.

De droom van D66 Tilburg: 
• We willen dat inwoners meebeslissen over bouwen.
• We willen bouwen op plekken waar al woningen staan.  
We kijken bijvoorbeeld naar Tilburg Noord, Tilburg West en Tilburg Zuid.

• We zorgen dat onze dorpen op een goede manier blijven ontwikkelen.
• We willen een plan voor hoe gebouwen eruit zien.
• We gaan door met het ontwikkelen van de stad.  
Bijvoorbeeld van het Stadsforum en de Koningswei. 

• We gaan aan de slag met de ontwikkeling van het Museumkwartier.
• We starten met de Kanaalzone veranderen..
• We gaan door met de ontwikkeling van Wijkevoort.
• Op Stappegoor zorgen we voor 1.000 nieuwe woningen.  
Minimaal de helft hiervan is niet voor de vrije markt.  
Dus sociale huurwoningen, middenhuur en sociale koop (tot de Nationale Hypotheek 
Garantie).

• We zien grote kansen voor de ontwikkeling van het Kenniskwartier. 
• We zien ruimte voor zo’n 8.000 woningen.
• We willen flink vergroenen.
• We werken ook samen met Den Haag om Station Universiteit moderner te maken.

22
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Een groene omgeving 
Groen en water zijn belangrijk
We willen dat de stad klaar is voor de toekomst. 
Hiervoor zijn groen en water belangrijk. 
D66 wil meer en beter groen toevoegen aan Tilburg. 
Goed nadenken over water is belangrijk. 
Ook Tilburg staat voor uitdagingen zoals droogte en wateroverlast. 

We vinden klimaat en planten & dieren belangrijk
Het klimaat moet belangrijker zijn voor Tilburg. 
Ook willen we verschillende soorten planten en dieren in de stad. 
Groen kan zorgen voor meer verbinding. 
Verbinding kan zorgen voor meer groen

De droom van D66 Tilburg: 
• We willen extra geld voor groen. 
• We gaan verder met het sterker maken van de natuur..  
Bijvoorbeeld Stadsbos013, Landschapspark Moerenburg en Landschapspark Pauwels.  
Dit is de groene long rondom Tilburg. 

• We willen groene verbindingen in de stad.
• We willen een goede verbinding van de dorpen met groen.  
Zo willen we Biezenmortel groen aan laten sluiten bij Tilburg.

• We moedigen boeren aan op groene landbouw over te gaan.
• Burgers moet door de gemeente betrokken worden bij het groen.
• We willen meer gesprekken over groen voeren.
• We zetten in op veiligheid en de natuur. 
• We zorgen dat er geen zwerfafval is.
• Plagen bestrijden we actief.  
Denk aan de eikenprocessierups, rivierkreeftjes en de Japanse duizendknoop. 

• D66 is voorstander van extra speeltuinen waar mensen wonen.
• Kinderboerderijen moeten goed onderhouden en ondersteund worden. 
• Waar mogelijk kiezen we voor meer stromend water in de stad.  
Bijvoorbeeld in de vorm van fonteinen. 

• De gemeente is de baas over water vasthouden, beschermen en afvoeren.  
We willen regenwater langer vasthouden.  
En vertragen de afvoer ervan.

• Ook de grond heeft aandacht nodig. 
• We zorgen voor gezonde grond.
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Verkeer beter maken 
We moeten slim omgaan met de ruimte die we hebben
Wij willen dat Tilburg een zogenoemde 15-minuten stad wordt. 
Dit betekent binnen 15 minuten alles kunnen bereiken wat je nodig hebt. 
Te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer. 
Van winkels tot cultuur, van openbaar vervoer. tot een park. 
Dit zorgt er ook voor dat er minder mensen de auto gebruiken.
 
We zijn al goed bezig, laten we zo doorgaan
D66 zet zich in voor goede verkeersveiligheid. 
Ook voor een goede bereikbaarheid en een prettige openbare ruimte. 
Meer ruimte bieden aan de voetganger en de fietser. 
Langzaam verkeer vinden we in de hele gemeente belangrijk. 
We willen ook goed openbaar vervoer.

De droom van D66 Tilburg: 
• We zetten vol in op verkeersveiligheid.
• We kiezen voor ruim baan voor de fiets.  
We gaan verder met de bouw van snelfietspaden naar omliggende gemeenten. 

• We willen minder auto’s in wijken. 
Waar het autovrij kan, kiezen we voor autovrij. 

• We verlagen de snelheidslimiet binnen de bebouwde kom.  
Naar 30 kilometer per uur.

• We hebben liever niet dat mensen door het centrum, de wijken en de dorpen rijden. 
Liever eromheen.

• We willen dat mensen bewegen.
• Om de bereikbaarheid goed te houden, is goed openbaar vervoer belangrijk.  
We blijven dan ook inzetten op een treinstation Berkel-Enschot/ Udenhout.

• We willen ruimte voor fietsers, voetgangers en prettige openbare ruimte. 
Dit betekent minder ruimte voor de auto. 

• We willen dat mensen de elektrische auto kunnen gebruiken.  
Wij willen daarom voldoende laadpalen in de stad. 

• We willen dat mensen auto’s, scooters en fietsen kunnen delen.
• De laatste jaren hebben meer mensen last van het verkeer in Udenhout. 
• Wij willen plannen voor maken om voor minder last te zorgen.
• We willen goede plekken van waaruit de pakjes worden bezorgd.

24



Durf te dromen - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen

25

Veilig en gelukkig in Tilburg
Veiligheid en vrijheid gaan samen
Het gevoel vrij te zijn is belangrijk. 
Dan voel je je veiliger. 
Wij willen daarom meer vrijheid voor mensen. 
Het voorkomen van onveiligheid is heel goed. 
En als iemand iets doet dat niet mag doen moeten we streng zijn. 

Wij kijken naar het grotere plaatje
Er zijn veel redenen waarom iemand dingen doet die niet mogen. 
Bijvoorbeeld drugsgebruik, leerachterstanden, uit een moeilijk gezin komen of schulden. 
Daarom moeten we samenwerken om al die problemen te bestrijden. 
We doen dit al goed. 
Bijvoorbeeld in in Tilburg-West, -Noord en Groenewoud. 

De droom van D66 Tilburg: 
• We leggen als Nederlanders steeds meer nadruk op verschillen op een extreme manier. 
We willen dit tegengaan.

• We willen cursussen en hulp aanbieden aan jongeren. 
Om werk te vinden. 
Vooral jongeren die het moeilijk hebben.

• Fouilleren en camera’s in de stad zijn niet wenselijk.  
Alleen als dit voor even is.  
En een duidelijk doel heeft.

• Sommige mensen hebben met moeilijke situaties te maken gehad.  
Bijvoorbeeld mensen die uit de gevangenis komen of vluchteling zijn.  
Wij willen deze mensen helpen..

• Wij willen geen vuurwerk meer. 
Alleen nog door de gemeente.

• Wij willen meedoen aan het landelijke wietexperiment.
• Wij willen het tegengaan dat mensen afval dumpen..
• De politie en BOA’s zichtbaar in de wijken en dorpen. 
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Tilburg digitaal maken
Tilburg digitaal heeft voordelen
De voordelen van digitalisering zijn ook in Tilburg zichtbaar. 
Zo weten we beter wat voor gevolgen plannen hebben. 
Omdat we hierover informatie verzamelen. 
Inwoners kunnen eenvoudig verschillende zaken online regelen. 
En via hun mobiel of computer een melding maken

Tilburg digitaal heeft ook nadelen
De gevaren zijn echter ook te zien. 
Sommige mensen kunnen beter met computers omgaan dan anderen.
Soms kunnen de verkeerde mensen informatie krijgen. 
Social media kan ook onveilig zijn. 
Bijvoorbeeld door cybercrime, sexting en fake news. 

De mens moet het belangrijkste zijn
Technologie gaat de aankomende jaren steeds belangrijker worden voor mensen. 
Daarom zijn we blij dat met Mindlabs. 
Zij houden zich bezig met technologie. 
Zij kunnen ons helpen om plannen voor technologie te maken.

De droom van D66 Tilburg: 
• We willen regels voor het gebruik van slimme technologie. 
• Wij willen dat het duidelijk is hoe technologie werkt.  
Hiervoor zijn regels gemaakt door het National Cyber Security Centrum (NCSC).  
Wij willen dat de gemeente deze regels volgt. 

• Tilburgse wifi moet goed en veilig zijn.  
• We moeten zorgen dat ons digitaal netwerk goed groeit.
• Sommige mensen moeten hulp krijgen bij het gebruik van technologie. 
Denk aan trainingen voor social media.  
Of cursussen over phishing in buurthuizen en woonzorgcentra. 

• Tilburgers moeten de baas zijn over hun eigen gegevens. 
• We werken ook samen met bibliotheek, buurthuizen en wijkcentra.  
Bijvoorbeeld via het Informatiepunt Digitale Overheid. 

• We willen digitale armoede aanpakken.  
Iedere inwoner moet thuis toegang hebben tot het internet. 
En indien nodig ook kennis krijgen over het gebruik ervan. 

• We willen technologie gebruiken zodat mensen langer thuis kunnen wonen. 
Bijvoorbeeld robotica en serious gaming. 

• Wij steunen de ontwikkeling van MindLabs.  
Als plek waar we bezig zijn met nadenken over technologie.  
En hoe we dit gebruiken voor Tilburg.
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Zorgen dat Tilburgers mogen meebeslissen

Iedereen moet mee kunnen doen met onze democratie
D66 is opgericht om democratie dichter bij mensen te brengen.
Democratie is een plek waar burgers kunnen meebeslissen.
Iedere dag.
We moeten uitleggen wat en waarom we doen.
Op een duidelijke manier.
 
We moedigen mensen aan om mee te doen
Inwoners hebben de laatste jaren meegedaan met ideeën. 
Bijvoorbeeld het spoorpark of de PACT-wijken. 
We moedigen dit aan. 
Ook lokale media spelen een belangrijke rol. 
Zij helpen de democratie. 

De droom van D66 Tilburg: 
Lokale overheid en politiek 
• We staan open voor andere manieren om samen te werken.  
Zoals met hoe we afspraken over samenwerking met andere partijen maken. 
Of de partijloze wethouder. 

• Partijen die samenwerken hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn. 
• Wij willen minstens zes wethouders.  
Dat past bij de zevende grootste stad van Nederland.

• De gemeente moet schrijven op een manier die iedereen begrijpt.  
Voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. 
En mensen die een andere taal spreken. 

• Onze ambtenaren moeten lijken op de mensen uit de gemeente.
• Media zijn belangrijk voor de democratie.  
Daarom gaan we door met het mediafonds.  
Dit is geld voor lokale journalisten. 

• D66 wil plannen voor wijken.
• We willen samenwerken met andere gemeenten in de buurt. 
• We moeten ook aan jongeren en kinderen denken. 
• We willen samen met hen werken aan de democratie.

Iedereen betrekken bij besluiten
• We willen het makkelijk maken om te stemmen.  
Denk daarbij aan de mogelijkheid om ’s nachts te stemmen.

• Er is een nieuwe wet die veel gevolgen gaat hebben.  
De nieuwe Omgevingswet.  
We gaan zorgen dat deze op een goede manier gebruikt gaat worden.

• We willen dat kinderen denken dat het normaal is om mee te doen. 
We moedigen scholen aan om hierbij te helpen. 
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Verstandig met ons geld omgaan
Wij gaan goed met geld om
Er is voldoende geld in Tilburg. 
We hebben ook een buffer. 
Onze burgers betalen daar weinig voor. 
Als je dat vergelijkt met andere gemeenten.

We moeten goed blijven nadenken over geld
We hebben de afgelopen jaren goed voor onze burgers gezorgd. 
Maar dat is geen garantie voor de toekomst. 
Daarom moeten we bij de les blijven. 
En zorgvuldig met ons geld blijven omgaan. 
Het gemeentegeld is immers van alle Tilburgers! 

We willen meer te zeggen hebben
Wie moet betalen, moet ook kunnen meebepalen.
We willen dat de inkomstenbelasting naar de gemeente gaat. 
Dan kan de gemeente meer beslissingen nemen. 
Dat helpt de lokale democratie. 
Dan kunnen mensen zelf meebeslissen. 

We willen een betrouwbare overheid
D66 Tilburg wil de partij zijn van een betrouwbare overheid.
Geen geld uitgeven dat we niet hebben. 
Dan kom je later in de problemen. 
Daarom willen we meer controle op hoe we geld uitgeven.
Vandaar ook dat we geld willen zodat onze wijken en dorpen ook kunnen meebeslissen. 

Waar dat gemeentegeld heen moet? 
Dat moge na het lezen van dit programma duidelijk zijn. 
Een fijne woonplek, een duurzame toekomst en gelijke kansen. 
Voor iedereen.  
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