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Samen aan de slag voor Tilburg 

Tilburg is een sterke stad. Van een textielstad zijn we 

uitgegroeid tot een dynamische stad met bijna 210.000 

inwoners. Tilburg bruist en is volop aan het bouwen. 

Tilburg is ook een stad waar bewoners sterk bij elkaar 

betrokken zijn. Deze solidariteit is nu keihard nodig.  We 

staan aan de vooravond van grote ingrepen op de 

arbeidsmarkt en in de zorg. Wij in Tilburg kunnen die 

ingrepen opvangen als we dat doen vanuit onze kracht: 

samen optrekken en schouder aan schouder staan.  

Te veel Tilburgers zitten noodgedwongen thuis omdat 

er geen werk meer is. Daarnaast komen veel Tilburgers 

in financiële problemen doordat het inkomen 

terugloopt of wegvalt, terwijl de vaste lasten 

doorlopen. De afgelopen jaren ben ik veel op pad 

geweest. Ik heb met ondernemers gesproken, met 

vertegenwoordigers van instellingen, sportverenigingen 

en natuurlijk met Tilburgers zelf. Wat mij opvalt is dat 

veel oplossingen worden aangedragen en dat niemand 

bij de pakken neerzit. Daarom ben ik er van overtuigd 

dat wij ook in moeilijke tijden goede oplossingen 

kunnen bieden voor talrijke problemen. Dat is echter 

geen zaak van de gemeenteraad en het bestuur alleen. 

We kunnen het alleen als we zaken samen oppakken.  

In dit programma vindt u onze belangrijkste 

uitgangspunten en speerpunten. We hebben bewust 

vermeden om lijstjes te maken met projecten; 

belangrijker is dat u weet waar de PvdA voor staat, en 

hoe wij zaken beoordelen. Ons verleden garandeert 

stevige wortels; ons sociaaldemocratisch kompas een 

evenwichtige en rechtvaardige toekomst.   

Samenwerken is de weg naar de oplossing.  

 

U weet heel goed wat zich afspeelt in uw eigen 

omgeving, in uw eigen straat en op uw werk. Met die 

kennis heeft u vaak ook al een  oplossing voor ogen. Die 

oplossingen gaan we samen mogelijk maken.  Zo 

werken we samen in Tilburg-Zuid om de armoede aan 

te pakken, zo werken we samen in de Reeshof om 

voorzieningen voor de jeugd te maken. Samen bouwen 

wij verder aan onze stad, een stad waar we trots op zijn.  

Een stad om van te houden. 

Auke Blaauwbroek, lijsttrekker PvdA Tilburg 
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Veel Tilburgers hebben het gevoel dat alles om hen 
heen verandert. De samenstelling van onze stad, extra 
taken en verantwoordelijkheden in de zorg, bedrijven 
die gaan, nieuwe die komen. Soms gaat het wel erg 
hard. We leven niet in een tijdperk vol veranderingen, 
maar in een verandering van tijdperken.  
 
Generaties Tilburgers voor ons zullen zich dat gevoel 
ook regelmatig hebben afgevraagd. Bijvoorbeeld aan 
het eind van de negentiende eeuw, toen boeren 
plaatsmaakten voor textielindustrie. En eind jaren zestig 
van de twintigste eeuw, toen de industrie ineenstortte. 
Tilburg leek een stad in verval, er was grote armoede. 
 
De geschiedenis leert dat onze stad toch steeds erin 
slaagt om zichzelf opnieuw uit te vinden. Tilburgers, 
ondernemers, onderwijzers en instellingen hebben 
samen gebouwd aan een nieuw Tilburg. Ze sloegen de 
handen ineen en gingen aan de slag. Met resultaat: we 
zijn  al lang niet meer een van de armste steden van ons 
land. Het onderwijsniveau is gestegen en de inkomens 
zijn dat ook. Tilburg is een dynamische stad geworden, 
met volop kansen en innovaties.  
 

Verdedig wat van waarde is 
De PvdA Tilburg heeft bij al die ontwikkelingen volop 
meegedaan. Wat ons daarbij steeds heeft gedreven, zijn 
onze sociaal-democratische waarden en idealen: het 
versterken van de onderlinge saamhorigheid en 
solidariteit. En een eerlijke verdeling van lasten en 
lusten. Wij geloven in democratie, door Tilburgers 
zeggenschap te geven over het eigen leven.  
We worden ook gedreven door de uitdagingen van nu 
en kiezen daarbij voor oplossingen die op korte termijn 
werken en op lange termijn houdbaar zijn. Deze 
waarden staan onder druk.  
Doorgeslagen marktwerking frustreert Tilburgers bij het 
uitoefenen van hun vak. Verpleegkundigen komen 
onvoldoende toe aan het geven van zorg omdat ze 

formulieren moeten invullen. Zo vergal je het plezier 
dat mensen hebben in hun werk.  
 
Veel Tilburgers ondervinden ook de nadelen van de 
doorgeslagen flexibilisering op de arbeidsmarkt. Een 
fulltime contract of vaste aanstelling is zeldzaam 
geworden. We kennen mensen die 's ochtends  
 

postbezorger zijn, daarna schoonmaker en in de middag 
administratief medewerker. Eén persoon, drie banen en 
nog onvoldoende inkomen om de huur te betalen… 
Werk is geen zaak van cijfers, efficiëntie en 
schaalvergroting. Het is mensenwerk.  
 

Uw actieve overheid 
Tilburgers verdienen een actieve en betrokken 
overheid, geen terugtrekkende overheid. Ze hebben 
geen behoefte aan een overheid die problemen over de 
schutting gooit en tegen inwoners zegt dat ze het zelf 
maar moeten uitzoeken.  
De PvdA Tilburg kiest voor die actieve en betrokken 
overheid. Een overheid die Tilburgers aanmoedigt om 
zich in te zetten voor elkaar en de stad. Een overheid 
die mensen verbindt. Een overheid die obstakels 
wegneemt zodat Tilburgers de ruimte krijgen die ze 
verdienen. 

 
Hoe houden we onze sociaal-democratische waarden 
overeind bij zulke turbulente veranderingen? Dat is de 
kernvraag onder dit verkiezingsprogramma. Het gaat 
over vertrouwde idealen en waarden. Maar ook over 
innovatie, vooruitgang en kansen benutten. De PvdA 
Tilburg bewijst dat deze zaken elkaar niet hoeven te 
bijten.  
 
Onze waarden geven houvast en richting bij het maken 
van lastige keuzes. Ze vormen het kompas waarop we, 
net als vroeger, ook nu varen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

‘Tilburgers verdienen een actieve en 
betrokken overheid en geen terugtrekkende 
overheid.’ 
 
 

Andere tijden, dezelfde idealen 

 
Sportief bekeken is de basis in onze stad op orde. Er is geïnvesteerd in goede en duurzame voorzieningen. 
Uitgangspunt voor de PvdA blijft de sportwens van onze inwoners. Niet je portemonnee bepaalt welke sport je 
kiest. Daarom trekken we de tarieven voor buiten- en binnensport gelijk.  
Tilburg is een kweekvijver voor sporttalent. Zoals we onderwijstalenten aan de stad willen binden, zo willen we 
ook sporttalenten binden aan onze topsportclubs.  
 
 
 

e tijden, dezelfde idealen 

 

‘Wat ons daarbij steeds heeft gedreven 
zijn onze sociaal-democratische waarden 
en idealen.’ 
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Op 19 maart 2014  kiest u uw volksvertegen-
woordigers. De verkiezingen gaan over belangrijke 
keuzes voor de komende jaren. In dit programma 2014-
2018 laten wij zien wat onze ambities zijn voor de   

komende periode. 
 

‘Elke toekomstige 
keuze leggen we 
langs dit kompas, 
met onze sociaal-
democratische 
kernwaarden’ 
 
De PvdA wil Tilburg 

zekerheid bieden in onzekere tijden. Tegelijk heeft het 
geen zin om een programma te maken dat alle 
onderwerpen tot in detail dichttimmert. Van sommige 
zaken weten we dat ze de komende jaren op ons 
afkomen, bijvoorbeeld de extra zorgtaken die onze stad 
krijgt. Maar de komende jaren gaan er veel 
vraagstukken en onderwerpen spelen waarvan we nu 
nog geen weet hebben. Voorspellen is moeilijk.  
De PvdA richt zich daarom op hoofdzaken. Voor de 
toekomst hebben we een waardenkompas ontwikkeld. 
Aan de hand van deze waarden zullen we toekomstige 
vragen beoordelen.  
Als bij een toekomstig vraagstuk het antwoord op 
onderstaande vier vragen duidelijk JA is, dan zijn wij 
voor. Zo weet u dat u ons kunt blijven vertrouwen. Nu 
en in de toekomst. 

 

 
Solidair:  
versterkt het de saamhorigheid 
tussen Tilburgers?  

 
Iemand uit de Reeshof voelt zich niet vanzelf verbonden 
met iemand uit de wijk Fatima. Niet iedereen gaat uit 
zichzelf boodschappen doen voor een zieke buurman. 
Solidariteit tussen mensen vraagt elke dag opnieuw om 
aandacht en inzet.  
Tilburgers zijn stevig betrokken bij elkaar en dat is 
bijzonder. Wij als sociaal-democraten beseffen dat 
terdege. Al meer dan vijftig jaar zet de PvdA zich in om  
solidariteit tussen mensen te versterken. Daarom 
stellen we de vraag: versterkt het de saamhorigheid en 
solidariteit tussen Tilburgers? 
 

Rechtvaardig:  

vergroot het de gelijkheid, en is het 
eerlijk? 
 
Wij streven naar een eerlijke samenleving. Wij maken 
geen onderscheid tussen mensen. Niet op basis van 
afkomst, niet op basis van geloof of seksuele voorkeur. 
Wij zijn trots dat we als partij aan de basis stonden van 
het homohuwelijk in ons land. In een rechtvaardige 
samenleving hebben vrouwen evenveel rechten als 
mannen. Zij hebben dezelfde kansen en verdienen 
hetzelfde. We staan voor een rechtvaardig beleid 
waarin we iets vragen van hen die dat kunnen dragen, 
om te kunnen geven aan hen die het nodig hebben. We 
willen het ruimhartige armoedebeleid van Tilburg intact 
houden en waar nodig uitbreiden.  

 
 

Democratisch:  
zijn Tilburgers aan zet geweest, 
hebben ze invloed gehad? 
 
Sociaal-democraten geloven in de eigen kracht van 
inwoners. Daarbij past een politiek door, voor en met 
Tilburgers. Politiek gaat niet over de hoofden van 
mensen heen.  
Wij willen Tilburgers zeggenschap en invloed geven 
over hun leven en eigen omgeving. Bijvoorbeeld bij het 
opstellen van een wijkveiligheidsplan. Ook kunnen de in 
Tilburg woonachtige senioren adviseren en meedenken 
over een (samenhangend) seniorenbeleid.  
 Voor ons is het simpel: er komt geen voorstel meer 
door de raad zonder dat Tilburgers zijn geraadpleegd.  

 

Duurzaam:  
is het toekomstgericht en houdbaar? 
 
De keuzes die we nu maken mogen de generatie 
Tilburgers in de toekomst niet belasten. 
Verantwoordelijkheid nemen voor de stad betekent 
voor ons: een stabiel bestuur, met een gemeentelijke 
begroting die op orde is. Duurzaamheid heeft uiteraard 
ook een ecologische betekenis. Wij willen een bijdrage 
leveren aan het schoon en duurzaam maken van onze 
omgeving. Onder meer door te investeren in groen,  
veilige fietspaden, goede fietsenstallingen en lagere 
energielasten. En door Tilburgers ruimte te geven bij 
duurzame initiatieven. 
 
 

Een vaste koers, stevige wortels 
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Op het gebied van economie en arbeidsmarkt staat 
de PvdA Tilburg in een lange traditie. We niet bang 
om nieuwe wegen in te slaan, en onze waarden ook  
in de toekomst overeind te houden. Dat hebben we 
eerder bewezen. Met kracht en creativiteit gingen 
we de werkloosheid in de vorige eeuw te lijf.  
In de logistiek, maakindustrie en dienstverlening 
ontstond een heel nieuwe economie. De PvdA is een 
vaste en betrouwbare kracht in het bestuur van de 
stad.  
 

Een arbeidsmarkt met plek voor iedereen 
Een ongedeelde arbeidsmarkt is ons ideaal. Dit is 
een arbeidsmarkt waar voldoende banen zijn voor 
alle Tilburgers - ongeacht leeftijd, opleidingsniveau, 
of achtergrond, met voldoende faciliteiten voor 
kinderopvang. Wij staan voor de alleenstaande 
moeder Esther, die na een deeltijdopleiding aan de 
slag wil als receptioniste. Voor Fatima, die na haar 
opleiding detailhandel aan de Rooi Pannen aan het 
werk wil bij de schoenenwinkel in haar straat. Voor 
Nicole, die ondanks haar beperking passend werk wil 
vinden. Voor Stefan, die na zijn master rechten aan 
onze universiteit niet naar de Randstad trok maar bij 
een Tilburgs advocatenkantoor aan de slag kon. 
Maar ook voor Peter die na een lange loopbaan zijn 
carrière kan afsluiten als conciërge.  
 
Vaak is het voldoende om Tilburgers wegwijs te 
maken op de arbeidsmarkt. Voor mensen met een 
beperking is hulp op maat beschikbaar. We zijn trots 
dat Tilburg in 2013 opnieuw werd uitgeroepen tot 
gemeente met de beste sociale dienst van ons land. 
Zo krijgt solidariteit betekenis in de praktijk.  
 

Innovatie zorgt voor banen 
De banenmotor van Tilburg, is Tilburg zelf! Om 
nieuwe banen te creëren is nauwe samenwerking 
nodig tussen onderwijs, ondernemers en overheid. 
Onze opleidingen moeten niet alleen tot de beste 
van ons land behoren, ze moeten ook goed 
aansluiten op de behoeften van ondernemers. Dat 
geldt voor jongeren en voor oudere Tilburgers die 
zich melden op de arbeidsmarkt. Ervaring en jong 
talent moeten worden verbonden. Daarom zet de 
PvdA in op voldoende stageplaatsen. 
 
Tilburg moet een toonaangevende proeftuin worden 
voor innovatie op het gebied van arbeid en  
arbeidsmarkt: een 'levend laboratorium' waar de 
universiteit samenwerkt met lokale bedrijven.  

 
Kennis- en talentontwikkeling zijn cruciaal voor onze 
verdere ontwikkeling. Als we nu de lat hoog leggen, 
profiteren wij daar ook in de toekomst van.  
Vernieuwingen op de arbeidsmarkt zorgen voor 
banen. Zowel voor hoger opgeleiden als voor  
lager opgeleiden. Door nieuwe combinaties van 
sectoren en branches kunnen nieuwe beroepen 
ontwikkeld worden, waar lokale opleidingen handig 
op inspelen. Er liggen grote kansen in de logistiek en 
ook in de zorg. Nieuwe zorgconcepten die in Tilburg 
zijn ontwikkeld trekken landelijke aandacht. Een goed 
voorbeeld daarvan is de Tilburgse zorgcheque.  
 
Goed opgeleide vakmensen zijn een magneet voor 
bedrijven die zich willen vestigen. En nieuwe 
opleidingen trekken nieuwe studenten aan. Tilburg is 
een aantrekkelijke studentenstad. Er is volop vertier, 
voldoende huisvesting en we hebben de laagste 
woonlasten voor studenten. PvdA moet streven naar 
een betere verbinding tussen studenten en andere 
Tilburgers. 
 

 
 
Nieuwe bedrijvigheid dient zich aan, en er komen 
ook bedrijven terug. Ze trokken weg naar Oost-
Europa of Azië, maar ontdekken dat het hier zo 
slecht nog niet is. Deze ontwikkelingen scheppen 
nieuwe kansen voor mensen die moeilijker aan een 
baan komen. De Diamantgroep doet hier veel goed 
werk. Allerlei Tilburgers worden klaargestoomd voor 
een baan die past bij hun vaardigheden en 
interesses.  
 

Talenten verbinden met kansen 
We hebben goede ervaring opgedaan met de 
startersbeurs. Afgestudeerden  konden daar 
werkervaring opdoen. Dit idee gaan we uitbouwen. 
Oudere werknemers hebben een schat aan ervaring 
en kennis. Wij laten die niet verloren gaan. 
Herintreders op de arbeidsmarkt kunnen straks hun 
talenten uitproberen op de doorstartersbeurs.  
En daar houdt het niet op. We zien ook brood in een 
meesterschapsbeurs, waar werkzoekenden met een 
beperking of met een ‘vlekje’, worden getraind door 

‘Ervaring en jong talent moeten worden 
verbonden. Daarom zet de PvdA in op 
voldoende stageplaatsen. ’ 

Voldoende banen voor alle Tilburgers 
| ECONOMIE & ARBEIDSMARKT | 
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mensen met ervaring.  Op de werkplek zelf, niet in 
een anonieme hal. 
 
Onderwijs, ondernemers en gemeente werken 
samen om te zorgen voor nieuwe banen. Niet alleen 
flexibele banen voor de korte termijn, maar ook 
volwaardige banen voor de toekomst. Allemaal 
streven ze naar bevredigend werk voor iedereen.  
 
Wij vinden dat de gemeente er voor moet zorgen dat 
ondernemers zoveel mogelijk één contactpersoon 
hebben die hen verbindt met degenen die zij nodig 
hebben binnen de organisatie voor bijvoorbeeld 
vergunningen, subsidies etc . 
 
De banenmotor in Tilburg is het midden- en 
kleinbedrijf. We dagen ondernemers uit om hun kennis 
en ervaring te delen. Samen kunnen we op zoek gaan 
naar nieuwe producten, nieuwe markten en nieuwe 
vormen van werkgelegenheid. Innovatiefondsen zullen 
zich specifiek daarop gaan richten.  
 

 
 
De geplande ontwikkeling van het winkelrondje in het 
centrum is een prachtige kans. Daar kunnen we nieuwe 
vormen van detailhandel uitproberen. Bijvoorbeeld in 
de Spoorzone en de binnenstad  voor culturele 
ondernemers. Culturele activiteiten kunnen leiden tot 
nieuwe vormen van werkgelegenheid. De gemeente is 
daarbij niet de partij die alles bedenkt en bepaalt. De 
gemeente brengt vooral partijen bij elkaar. Als ambities 
worden gedeeld en innovatie het doel is, komen er ook 
financiële en andere vormen van ondersteuning 
beschikbaar.  
 
 
 
 
 

Kortom: we creëren meer banen voor alle niveaus en 
sectoren. Door ruimte te maken voor nieuwe bedrijven 
creëren we mogelijkheden voor Tilburgers met afstand 
tot de arbeidsmarkt. Wij willen dat alle Tilburgers aan 
het werk kunnen en zo bijdragen aan hun eigen sociale 
stijging.  
 

 
 
 
 
 

‘Oudere werknemers hebben een schat 
aan ervaring en kennis. Wij laten dit niet 
verloren gaan.’ 

ECONOMIE EN ARBEIDSMARKT 
SPEERPUNTEN 
 
Wij gaan de komende vier  jaar  50 n ieuwe 
bedrijven naar Ti lburg halen. Daarmee 
realiseren we 5.000 n ieuwe 
arbeidsplaatsen.  
 
Wij  voeren na het  succes van de 
startersbeurs de doorstartersbeurs en de 
meesterschapsbeurs in .  Ervaren 
vakmensen geven hun kennis door aan een 
n ieuwe generat ie Ti lburgers.  

 
Wij  z i jn sol idair met Tilburgers die door 
een beperking n iet  zelf een p lek weten te 
vinden op de arbeidsmarkt.  Wij  
garanderen passend werk.  
 
Wij  ondersteunen sociale ondernemingen 
in de stad. Wie onderneemt voor de 
samenleving kan rekenen op de steun van 
de PvdA.  
 
Wij  gaan Ti lburgers met een uitkering d ie 
wi l len ondernemen koppelen   aan 
talentvol le Ti lburgers met een 
onderneming.  

| ECONOMIE & ARBEIDSMARKT | 
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Zorg raakt ons allemaal. Als het even niet meezit met 
onze gezondheid of die van een naaste. Als mensen 
langdurig zijn aangewezen  op steun van anderen. De 
gemeente krijgt steeds grotere verantwoordelijkheden 
voor de zorg van haar burgers. Wij zijn daar blij mee, 
ondanks de bezuinigingen die er mee gepaard gaan. Er 
komen grote taken op ons af op het gebied van 
jeugdzorg, delen van de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten en de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning. Door slimme combinaties en door 
maatwerk krijgen we de kans om zorg beter in te 
richten. Wij steunen het uitgangspunt dat burgers heel 
veel dingen goed op eigen kracht kunnen, maar wij 
moeten er nadrukkelijk ook zijn voor de mensen die dat 
niet lukt.  
 
Wij hebben als gemeente de kans om de zorg minder 
ingewikkeld te maken. We gaan zorg dichter bij de 
Tilburgers brengen. Nu al wordt 80% van de zorg in 
onze stad door Tilburgers zelf gegeven, door familie en 
vrienden. Deze mantelzorg is een prachtig voorbeeld 
van saamhorigheid en solidariteit. Al die Tilburgers 
kunnen op onze steun rekenen. Zorg dichterbij brengen 
doen we ook door wijkverpleegkundigen meer ruimte 
en verantwoordelijkheid te geven.   
 

Een betere zorg 
Wat voor ons als sociaaldemocraten onacceptabel is, is 
dat Tilburgers aan de onderkant van de samenleving 
gemiddeld zeven jaar korter leven. Het is een 
verbijsterend beeld: laagopgeleide mannen en vrouwen 
leven gemiddeld zeven jaar korter. Alle aandacht voor 
gezond leven, gezonde voeding en voldoende beweging 
ten spijt. Zwaar werk, slechte woningen en financiële 
zorgen wegen kennelijk zwaarder. Wij vinden dit 
verschil onacceptabel. Het is voor ons reden om te 
blijven investeren in arbeid, scholing, woonomgeving en 
duurzame woningen. 
 

 
 
Maar ook moet er veel meer aandacht komen voor 
preventie. Daarom zullen wij alles op alles zetten om te 
voorkomen dat problemen ontstaan of uit de hand 
lopen. Dat doen we door burgers aan te spreken, door 
hen te helpen om regie over het eigen leven te nemen. 
Door ouders aan te spreken als opvoeder. 

En als er toch professionele zorg nodig is, moet die 
dichtbij en bereikbaar zijn. Kleine teams van betrokken 
medewerkers, die de buurt en de bewoners kennen en 
gekend zijn. Die vanzelfsprekend samenwerken met 
huisartsen en andere zorgverleners. Zodat zorg en 
welzijn goed op elkaar aansluiten.  
Daarom maken we een einde aan de versnippering van 
zorg. Te vaak is de zorg in ons land een 
ondoordringbaar woud, waarin burgers in recordtijd de 
weg kwijt raken. Wij zien oplossingen in het 
terugdringen van managementkosten, het snijden in 
overbodige bureaucratie en het wegsnijden van 
omslachtige administratie. Professionals verdienen 
ruimte en vertrouwen. 
 

 
 
  
 
 
 

ZORG 
SPEERPUNTEN 
 
Wij willen de menselijke maat terug in de zorg. 
Dat betekent dat wij de wijkverpleegkundige 
een centrale rol geven. Zorg moet dicht bij de 
Tilburgers staan. 
 

Wij gaan zoveel mogelijk uit van de eigen 
kracht van de jongere en het gezin. De sociale 
omgeving wordt daar altijd bij betrokken. 
Kinderen van ouders die (psychisch) ziek  of 
verslaafd zijn verdienen extra aandacht. 
 
Wij organiseren de hulp en ondersteuning 
zoveel mogelijk rond de gezinnen en 
voorkomen dat situaties uit de hand lopen. 
Preventie werkt beter dan ingrijpen achteraf. 
Wanneer de veiligheid en de gezonde 
ontwikkeling van een kind in gevaar is, moet er 
snel en zorgvuldig worden ingegrepen. 
 
Wij steunen mantelzorgers ruimhartig, ook in 
financiële zin. 
 
Wij gaan scootmobielen en andere 
hulpmiddelen hergebruiken. 
 
 

‘Tilburgers aan de onderkant van de 
samenleving leven gemiddeld zeven jaar 
korter… Voor de PvdA is dat 
onacceptabel!’ 
 

Zorg voor de menselijke maat 
| ZORG | 
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Goed onderwijs is het fundament onder een gezonde 
en rechtvaardige samenleving. Onderwijs is de sleutel 
tot gelijke kansen. Twaalf jaar lang heeft de PvdA een 
onderwijswethouder mogen leveren. In deze periode is 
het gezicht van het onderwijs in Tilburg totaal 
veranderd. Twaalf jaar geleden kwam het nog 
regelmatig voor dat extra begeleiding voor kinderen 
noodgedwongen moest plaatsvinden in de 
toiletruimten. Nu beschikt het Tilburgse onderwijs over 
uitstekende voorzieningen.  
 
Het gemiddelde opleidingsniveau van de bevolking stijgt 
jaar in jaar uit. Tilburg wordt dus steeds slimmer. En 
daarmee aantrekkelijker voor bedrijven die zich hier 
willen vestigen. Zodoende krijgen werkzoekenden en 
werknemers steeds betere kansen op de arbeidsmarkt.  
 
Goed onderwijs is belangrijk voor jongeren. Met een 
stevige kwalificatie hebben ze meer kans op de 
arbeidsmarkt, en kunnen ze hun leven zelf vormgeven. 
We zijn dan ook blij dat het aantal vroegtijdige 
schoolverlaters flink is gedaald. 
 

De toekomst van onze kinderen 
Ons onderwijsbeleid is heel succesvol geweest, maar er 
blijft werk aan de winkel. De maatschappij verandert 
voortdurend en wij moeten daarin mee. Kinderen 
worden opgeleid voor een toekomst die onbekend is. 
80% van de leerlingen die nu primair onderwijs volgt, 
zal een beroep gaan uitoefenen dat we nu nog niet 
kennen.  
Wat moeten onze huidige leerlingen straks kunnen? 
Over één punt is iedereen het eens: het is niet genoeg 
om goed met computers te kunnen omgaan en handig 
zijn met nieuwe media. Belangrijke vaardigheden zijn 
creativiteit, innovatie, kritisch denken, productiviteit, en  
 
 

problemen kunnen oplossen. En daarnaast ook 
communicatie, samenwerking, aanpassingsvermogen, 
leiderschap, en andere sociale vaardigheden. Veel van 
deze competenties zijn nu goed in beeld, maar helaas 
vinden we ze niet altijd terug in de lesdoelen van het 
huidige (basis-)onderwijs. 
 
Veel kinderen beschikken over talenten voor muziek of 
sport. De PvdA vindt dat alle kinderen de  
kans moeten krijgen hun talenten te ontdekken en 
ontwikkelen.  
 

 
Traditioneel gaan kinderen vanaf hun vierde levensjaar  
naar school. Inmiddels weten we dat er dan soms al 
forse achterstanden kunnen zijn. Het is van belang om 
deze achterstanden zo vroeg mogelijk te ontdekken. 
Daarvoor is nodig dat ouders en scholen stevig met 
elkaar verbonden zijn. De gemeente kan hier een rol in 
spelen door ouders daarbij extra begeleiding te geven.  
De voorschoolse educatie en naschoolse opvang  spelen 
een sleutelrol. De PvdA wil dat alle kinderen  
eerlijke kansen krijgen, ongeacht hun afkomst of sociaal 
milieu. Daarom willen we onze scholen en 
kinderopvang omvormen tot Integrale KindCentra. Dit 
zijn centrale plekken in de wijk waar kinderen in de 
leeftijd van 0 tot 12 jaar terecht kunnen voor onderwijs 
en vrije tijd. Kinderopvang, peuterspeelzalen, voor- en 
naschoolse opvang en scholen komen er onder één dak. 
 
 
 
 

’Ons onderwijsbeleid is heel succesvol 
geweest, maar er blijf werk aan de 
winkel.’ 
 

Wij zijn een stad van kennis, talenten en 
kansen 

 | ONDERWIJS | 

 



 

8 
 

 
 

Verbind onderwijs met ondernemers 
Opvoeding en opleiding zijn in de praktijk verweven. 
Het is daarom van groot belang dat ouders ook in het 
voortgezet onderwijs betrokken blijven bij het wel en 
wee van hun kind. In het beroepsonderwijs wordt de 
driehoek kind-ouder-school uitgebreid met het 
bedrijfsleven. Jongeren zouden op jonge leeftijd al mee 
moeten kunnen draaien in ondernemingen.  
 
Daarom willen we een stad zijn waar voor iedere 
jongere een goede stageplaats beschikbaar is.  
 
Wij streven naar een duurzame relatie tussen jongeren 
en bedrijfsleven. Op dit moment lopen jongeren en 
bedrijven tegen regelgeving aan, waardoor de 
samenwerking vaak moeizaam verloopt. Dit is 
ongewenst; wanneer een bedrijf jongeren een leer-
werktraject wil aanbieden, mogen regeltjes geen 
belemmering vormen.  
 

Studentenstad 

Wij zijn een populaire studentenstad. Tilburg is de 
voordeligste stad om te studeren, het heeft de  
aantrekkelijkste voorzieningen en uitstekende 
onderwijsinstellingen. De universiteit en hogescholen 
moeten goed bereikbaar zijn en beschikken over de 
beste faciliteiten.  
 
We zijn trots op onze scholen en hun studenten. We 
zijn een onderwijsstad, en dat willen we meer zichtbaar 
maken. Daarom willen we het hoger onderwijs naar het 
centrum halen. Voor de studenten die niet dagelijks op 
de campus te vinden zijn, dienen er goede 
voorzieningen in de binnenstad te zijn. Daarom willen 
wij dat de nieuwe bibliotheek in het centrum over 
voldoende studieplekken beschikt, en in het centrum 
moet gratis wifi  beschikbaar zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leven lang ontwikkelen 

Onderwijs, ontwikkelen en leren zijn geen zaken van 
jongeren alleen. Iedereen moet blijven werken om zijn 
kennis en vaardigheden op peil te houden.  
Het is de manier om de ervaren ‘oudere’ Tilburgers 
kansen te bieden op de ongedeelde arbeidsmarkt. Hun 
kennis en ervaring mag niet zomaar verloren gaan. 
Daarom willen we de middelen voor volwasseneducatie 
vergroten.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Wij zij een populaire studentenstad. 
Tilburg is de voordeligste stad om te 
studeren...’ 
 

ONDERWIJS 
SPEERPUNTEN 
 
Wij gaan Tilburgse scholen omvormen tot 
Integrale Kindcentra: centrale plekken in de wijk 
waar kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar 
terecht kunnen voor onderwijs en vrije tijd. 
Kinderdagverblijf, peuterspeelzalen, voor- en 
naschoolse opvang en scholen komen er onder 
één dak. 
 
Wij willen Tilburgse kinderen voorbereiden op de 
kennissamenleving van de 21ste eeuw. Dat moet 
herkenbaar terug te vinden zijn in 
lesprogramma's.  
 
Wij willen een krachtige koppeling van 
bedrijfsleven aan het beroepsonderwijs. 
 
Wij willen meer middelen voor 
volwasseneducatie (gericht op sociale 
vaardigheden en arbeidsmarktparticipatie). 
 
Wij brengen het hoger onderwijs naar het 
centrum van de stad onder meer door een 
mensa te realiseren  en door gratis WiFi aan te 
bieden. 
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Tilburgers zijn actief in hun straat, buurt en wijk. Van 
Dalem in de Reeshof tot Ruiven in Berkel-Enschot. En 
van Vlashof in Noord tot aan Groenewoud in Zuid. 
Wijkverenigingen organiseren straatbarbecues, 
buurtbewoners vragen aandacht om parkeerproblemen 
op te lossen. Een buurman doet boodschappen voor zijn 
zieke buren. Voor de PvdA Tilburg zijn deze mensen 
onze helden. Zij kunnen rekenen op onze steun. 
 
Deze Tilburgers brengen in praktijk waar de PvdA al 
ruim zestig jaar voor strijdt: versterken van 
saamhorigheid en solidariteit en burgers meer inspraak 
geven. Saamhorigheid betekent dat Tilburgers elkaar 
kennen en weten te vinden. Dit vergroot het gevoel van 
veiligheid en geborgenheid. Terwijl solidariteit onze 
inwoners de zekerheid biedt dat zij er niet alleen voor 
staan. Tilburgers kunnen prima zelf bepalen hoe ze hun 
buurt willen inrichten en beheren. Vaak komen ze zelf 
met betere oplossingen. Daarom kiest de PvdA Tilburg 
voor een actieve overheid die mensen verbindt, 
aanmoedigt en ruimte geeft. 
 
Wij zien Tilburg als een stad waar je een leven lang wilt 
wonen en ook moet kunnen wonen. Er zijn grote slagen 
gemaakt in de studentenhuisvesting. Een ruim aanbod 
van kamers is belangrijk, maar het is net zo belangrijk 
dat studenten kunnen doorstromen naar 
starterswoningen. Dan maken ze ruimte voor nieuwe 
studenten en blijft hun kennis behouden voor onze 
stad.  
 

Het is uw buurt 
We blijven ons sterk maken voor betaalbare huren en 
het behoud van de sociale woningvoorraad, zodat er 
voor alle Tilburgers een betaalbare en kwalitatief goede 
woning beschikbaar is. Initiatieven van burgers en 
woningcorporaties ondersteunen wij, met name als 
deze bijdragen aan het verduurzamen van onze 
woningvoorraad, het groen maken en houden van onze 
wijken en dorpen en door de energielasten beheersbaar 
te laten blijven. Waar dat verantwoord is, schrappen we 
regels en stimuleren wij particulier opdrachtgeverschap.  
De afgelopen jaren hebben  we Tilburgers betrokken bij 
de inzet van hun  wijkbeheersbudgetten. Gevolg: betere 
oplossingen, draagvlak voor maatregelen en echte 
maatwerk.  
 
 
 

 
 
Andere voorbeelden van Tilburgers aan zet zijn 
duurzame initiatieven van onderop: gezamenlijk energie 
opwekken, kleine projecten voor zonnepanelen, 
aanleggen van een buurtmoestuin of isolatie- 
initiatieven om een buurt energieneutraal te maken. 
 
Deze voorbeelden kunnen rekenen op de steun van de 
PvdA Tilburg. De komende jaren willen we dit soort 
initatieven nog meer ruimte geven. Het is immers uw 
straat, buurt en vertrouwde omgeving. 
 
Onze ouderen willen niets liever dan zo lang mogelijk 
blijven wonen in hun vertrouwde omgeving. 
Levensloopbestendig wonen biedt hiertoe veel kansen.  
De PvdA gaat er alles aan doen om dit mogelijk te 
maken. Door het aanpassen van woningen waar het 
kan, door de multifunctionele accommodaties (MFA’s) 
het kloppend hart te laten zijn in een buurt en door 
bushaltes bij woonvoorzieningen voor senioren te 
plaatsen.  
 

Verkeer: rood asfalt 
De PvdA Tilburg kiest voor rood asfalt: de fietspaden in 
Tilburg moeten veilig en goed onderhouden zijn. De 
routes voor scholieren naar en de verkeersituaties 
rondom onze scholen moeten veiliger. Voor de PvdA is 
dat de komende jaren één van de speerpunten.  
 

Stad van het beleven 
Andere steden kijken jaloers naar onze stad: Tilburg, 
daar is altijd wat te doen. En dat klopt. Zet twee 
Tilburgers bijelkaar en een nieuw initiatief of idee is 
geboren: een tentoonstelling van kunstenaars die 
inspireert.  Ook de Spoorzone maakt veel nieuwe 
creativiteit en ideeën los. Terwijl de Ten Miles letterlijk 
duizenden Tilburgers in beweging brengt. Deze 
activiteiten en evenementen, of ze nu groot of klein 
zijn, verbinden alle Tilburgers. Ze vergroten het 
gemeenschapsgevoel en de trots. Het mooie is dat ze 
vaak van onderop ontstaan, zoals bijvoorbeeld ‘Het Jaar 
013’.  
 
 
 
 
 

‘We blijven ons sterk maken voor 
betaalbare huren en behoud van de 
sociale woningvoorraad.’ 

Tilburg: stad waar je een leven op kunt bouwen  
| RUIMTE EN WONEN| 
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Natuurlijk zijn deze initiatieven leuk en waardenvol op 
zichzelf. Maar ze brengen ook mensen samen. Voor een 
partij die zich afzet tegen doorgeslagen 
individualisering, zijn dit prachtige initiatieven die onze 
steun verdienen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUIMTE EN WONEN 
SPEERPUNTEN 
 
Wij maken van Multifunctionele 
Accommodaties (MFA’s) de spil in de wijk, 
met de deuren open en de blik naar de buurt 
toe. Vergroot hun functies door ruimte te 
bieden aan nieuwe ondernemers, ZZP-ers, 
cultuur en sporters. 
 
Wij verdubbelen het Verrijk je Wijk-budget 
zodat bewoners zelf de leefbaarheid kunnen 
vergroten. 
 
Wij gaan de doorstroming op de 
woningmarkt vergroten: van 
studentenkamer naar starterswoning, naar 
gezinswoning naar ouderenwoning. 
 
Wij gaan slim investeren in de woningen van 
onze ouderen zodat ze zolang mogelijk 
prettig in hun eigen huis en wijk kunnen 
wonen. 
 
Wij kiezen voor rood asfalt: veilige en goed 
onderhouden fietspaden. Het 
fietssternetwerk gaan we renoveren. 
  
 

‘ Andere steden kijken jaloers naar 
Tilburg: daar is altijd wat te doen’ 
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SPORT 
 
Waarom wij sport zo belangrijk 
vinden? Het brengt Tilburgers van 
alle leeftijden en leefstijlen samen. 
Sportverenigingen leveren een 
bijdrage aan de leefbaarheid en 
gezondheid in de wijk. Wat ons 
betreft kan dit nog meer. De PvdA  
Tilburg wil die verenigingen daarbij 
ondersteunen. 
 
Niet je portemonnee bepaalt welke 
sport je kiest. Voor de PvdA Tilburg 
is de sportwens van Tilburgers het 
uitgangspunt. Daarom trekken we 
de tarieven voor buiten- en 
binnensport gelijk en vragen de 
verenigingen om dit door te 
berekenen in de contributie voor 
leden.  
 
Tilburg is een kweekvijver voor 
sporttalent. Zoals we 
onderwijstalenten aan de stad 
willen binden, zo willen we ook 
sporttalenten binden aan onze 
topsportclubs. 
 
 
 

VEILIGHEID 
 
Zonder basisveiligheid kun je niet 
wonen of leven. Wie zich onveilig 
voelt, heeft geen behoefte om te 
praten over saamhorigheid en 
solidariteit. Twee kernwaarden van 
onze sociaal-democratie.  
 
Veiligheid heeft te maken met 
grenzen stellen. Daarom zijn wij 
glashelder over wat wel en wat niet 
kan.  
 
We staan voor maatwerk. Dit 
betekent niet voor elke wijk 
hetzelfde. Inzet, ideeën en 
oplossingen van Tilburgers zelf 
vormen daarbij de basis.  

 
 
Elke wijk stelt zelf, in samenwerking 
met de wijkagent, ondernemers en 
instellingen, een wijkveiligheidsplan 
op.  

CULTUUR 
 
Cultuur draagt bij aan de sfeer in de 
stad. Maar ook aan de kwaliteit van 
leven en wonen. Daarom moet je 
jong beginnen met cultuureducatie. 
Wij willen dat dit een vast 
onderdeel uitmaakt van het 
lespakket.  
 
Voor sommige (jonge) Tilburgers 
zijn er drempels om deel te nemen 
aan muziekworkshops, toneelclubs 
of andere culturele activiteiten. De 
PvdA Tilburg gaat die drempels 
wegnemen. 
Net als bij de sport-try outs, waar 
jongeren kunnen experimenteren 
met verschillende soorten sporten, 
gaan wij cult-try outs introduceren. 
Hiermee laten we jonge Tilburgers 
om een laagdrempelige manier 
kennis maken met cultuur. 

OVER 

SPORT | VEILIGHEID | CULTUUR 

 

Wij willen meer investeren in 
kunst en cultuur.  Dit vanwege 
het belang van kunst & cultuur 
op zich en de aantrekkelijkheid 
van de stad. 
 
We gaan kunstenaars inzetten 
bij het oplossen van taaie 
maatschappelijke 
vraagstukken. 
 
Wij willen kunst gebruiken om 
de kwaliteit van de openbare 
ruimte te verbeteren. 
 
 
 
 

We gaan hufterigheid: 
opsporen, aanpakken en 
volgen. 
 
Er moet streng opgetreden 
worden bij alcoholmisbruik 
van jongeren.  
 
We gaan samen met 
Tilburgers verloedering in de 
stad aanpakken. 
 
Wij willen meer preventie 
door ouders en onderwijs 
vroegtijdig te betrekken bij 
veiligheidsvraagstukken. 
 
 

We willen dat 
sportverenigingen meer gaan 
doen aan leefbaarheid, 
saamhorigheid en gezondheid 
van hun leden en omgeving. 

 

We zorgen er via 
tariefsverlaging voor dat 
Tilburgse binnen- en 
buitensporten evenveel 
kosten. 
 

We willen dat ongebonden 
sporters makkelijker gebruik 
kunnen maken van 
sportvoorzieningen 
 
We willen een veilig 
sportklimaat, met als lichtend 
voorbeeld “Positief 
Voetbalklimaat Tilburg “. 
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Aan wie vertrouwt u het bestuur over onze stad toe? 

Aan wie vertrouwt u de zorg toe over kinderen en 

ouderen in Tilburg? Op 19 maart 2014 vinden 

belangrijke verkiezingen plaats. We leven in een tijd van 

grote veranderingen. Op het gebied van zorg, onderwijs 

en arbeidsmarkt krijgt onze gemeente steeds meer 

taken en verantwoordelijkheden.   

Kiest u voor een sociaal-democratische invulling van al 

deze veranderingen? Dus een Tilburg waar mensen 

solidair zijn met elkaar. Een Tilburg waar niet het 

eigenbelang het belangrijkste is, maar dat een grote 

mate van saamhorigheid kent. Een Tilburg dat 

rechtvaardig is voor iedereen, ongeacht inkomen of 

achtergrond. Een Tilburg waar Tilburgers zelf eigen 

omgeving zelf vormgegeven. Een Tilburg dat duurzaam 

omgaat met haar financiële en ecologische middelen.  

Dat is voor ons een Tilburg om van te houden. 

Onze keuzes voor Tilburg 

De PvdA is diep geworteld in Tilburg, met zijn 
bijzondere dorpen, buurten en wijken. Het echte 
kapitaal van Tilburg zijn de mensen. Het Tilburgse 
karakter is een mooie combinatie van dwars zijn, 
ondernemingszin, creativiteit en nuchterheid. Daar 
voelen wij ons bij thuis. Daar dragen wij graag aan bij. 

 

De PvdA neemt verantwoordelijkheid. Ook in zware 

tijden. Omdat we de zorg voor Tilburgers niet aan de 

markt willen overlaten. We zijn trots op de resultaten 

die we de afgelopen jaren hebben geboekt en 

gemotiveerd om in moeilijke tijden de juiste keuzes te 

maken. Er komt een periode aan van scherpe keuzes. 

De PvdA Tilburg durft stelling te nemen: tegen 

overbodige marktwerking in de zorg en vóór onze 

verpleegkundigen en thuishulpen.  

Wij kiezen voor een actieve overheid, zodat de kinderen 

van een automonteur dezelfde kansen hebben als de 

kinderen van een advocaat. We kiezen voor een 

ongedeelde arbeidsmarkt, waar plek is voor jonge én 

oudere Tilburgers.  

 

 

We kiezen voor gelijke kansen voor vrouwen en 

alleenstaande ouders, voor een stad waar kinderen op 

weg naar school veilig kunnen fietsen.  

En kiezen tegen een stad die alleen maar volhangt met 

camera’s omdat die een vals gevoel van veiligheid 

bieden. Maar voor een stad waar de menselijke maat 

boven asfalt gaat.  

 

Onze inwoners zetten zich vrijwillig in voor anderen, bij 
sportverenigingen of bewonerscomités. Of ze zijn actief 
als vrijwilliger om hand en spandiensten te verrichten 
voor hun medemens. Veel van deze inspanningen 
blijven verborgen, maar wij zien ze. De PvdA zal al die 
Tilburgers blijven steunen.  
Het aantal Tilburgse scholieren zonder diploma daalt, 

het opleidingsniveau stijgt. En dankzij de startersbeurs 

vinden jongeren hun plek op de arbeidsmarkt. Onze 

stad bruist van het ondernemerschap met succesvolle 

innovaties. 

Vernieuwing is noodzakelijk: in de manier waarop we 

onze zorg organiseren, in het aantrekkelijk houden van 

onze stad voor studenten en ondernemers en in de 

manier waarop we omgaan met het milieu en met ons 

voedsel. Onze waarden vormen daarbij ons kompas. 

Dat geeft het vertrouwen om de uitdagingen van onze 

tijd aan te gaan. Wij geloven daarbij in de kracht van 

Tilburgers.  

De PvdA is klaar voor de toekomst. Andere tijden, 

dezelfde idealen! 

 

 

 

‘Onze waarden vormen ons kompas. Dat 

geeft Tilburg het vertrouwen om de 

uitdagingen van onze tijd aan te gaan’ 

‘De PvdA Tilburg durft stelling te nemen: 

tegen overbodige marktwerking in de zorg 

en vóór onze verpleegkundigen en 

thuishulpen’ 

‘De PvdA is diep geworteld in Tilburg, met 

zijn bijzondere dorpen, buurten en wijken ‘ 

Andere tijden, dezelfde idealen 

Kies daarom voor de PvdA Tilburg 
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Onze kandidaten 

 

 
 
 

 
 

1.    Auke Blaauwbroek   11.  Tine van de Weijer 
2.    Bea Mieris     12.  Arjan Pronk
3.    Johanne Gröne        13.  Lucienda Dap 

5.    Sofie Meeuwissen
4.    Yusuf Celik            14.  Niels Boers 

6.    Orkun Baytemir    
15.  Ranjith Clemminck 

16.  Mariska de Kort 
7.    Guus Sluijter     17.  Peter van Noppen 

9.    Jordy Sweep     
8.    Jan Wouters     18.  Yasir Houtch 

19.  Nermin Agovic 
10.  Rens Overeem     
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PvdA Tilburg  

Melis Stokestraat 40  
5013 BM Tilburg  

 
www.pvdatilburg.nl  

De PvdA houdt van Tilburg om wat Tilburg IS. 
 
1. Een stad die werk maakt van talentontwikkeling en kennis. 
Kennis en ervaring maken ons weerbaar in een snel 
veranderende wereld. 
 
2. Een stad die een plek biedt voor vernieuwing, verbeelding 
en creativiteit. In de economie, bij sport, kunst en cultuur, en 
op het gebied van duurzaamheid. 
 
3. Een stad met een open en sociaal karakter. Die mensen 
helpt bij het pakken van kansen. Die armoede en ongelijkheid 
terugdringt. En die mensen van allerlei rang en stand bij 
elkaar brengt. Ook als ze van elders komen. 
  
4. Een stad die onderscheidend durft te zijn. En die daarmee 

investeerders en studenten weet te trekken. 
 
5. Kortom: een stad om trots op te zijn. 


