
Breng de stad weer in balans, alle Tilburgers hebben recht op droomruimte! 

Economisch gaat het voor de wind. Nog nooit is er zoveel geïnvesteerd vanuit het buitenland in 
Brabant. We zijn de rijkste stad van het land. Een klimaat waarin het prettig vertoeven is voor hen 
die alle mogelijkheden hebben, gezond zijn en zin in de toekomst hebben. Bestaat die 
droomruimte ook voor alle Tilburgers? 

Dit college heeft afgelopen drie jaar een aantal zaken goed voor elkaar gekregen. Op Stappegoor 
zijn de eerste huizen gerealiseerd, Koningsoord is vlot getrokken en de Piushaven ziet er echt 
geweldig uit. Onze waardering ook voor de wijze waarop we vluchtelingen hebben opgevangen. 
En wat was Koningsdag toch een mooi feest en welk indruk hebben we achtergelaten in het land. 
Onbetaalbaar. Onze complimenten.  

We liggen op koers zult u zeggen. Maar voordat u next level gaat en in uw hete luchtballon verder 
afdrijft willen wij aandacht vragen voor een ander perspectief. Een perspectief dat minder vrolijk 
stemt nauwelijks gezien of gehoord is. Dit college is vergeten om iedereen in de stad mee te 
nemen. Te lang heeft zij het vizier op het winkelrondje gehad. Op het in de markt zetten van Tilburg 
door middel van stadspropaganda. Of het afschaffen van beschut werk voor hen die het nodig 
hebben. Dat terwijl we al geruime tijd aandacht vragen voor de groeiende tweedeling. Deze 
bevinding is niet alleen politiek, neem bijvoorbeeld Telos in haar duurzaamheidsbenchmark of het 
PON in het onderzoek Sociale Veerkracht. Welk perspectief bieden wij langdurig werklozen, 
zorgbehoevenden of de burgers in armoede? Doen ze nog wel mee en wat is hun droomruimte? 
Op welk level bevinden die 15.000 gezinnen in armoede zich eigenlijk? 

Zekerheid en perspectief bieden wij vanzelfsprekend op onze thema’s werk, zorg en inkomen. 
Collega Van Gool, we hebben ons Plan van de Arbeid, het plan voor een betere zorg en het plan 
voor armoedebestrijding half maart in uw postvak gelegd. We zien ons idee voor een PACT 
letterlijk terug in de perspectiefnota. Dat stemt ons tevreden. Maar tegelijkertijd vinden we dat we 
op heel veel andere vlakken beter kunnen. Juist om die tweedeling in onze stad te voorkomen.  

Als het gaat om werk is er nog veel te winnen. Werk is emanciperend, zorgt voor inkomen, zorgt 
voor sociaal contact en sociale waardering. Werkgevers staan te schreeuwen om arbeidskrachten 
en onze kaartenbakken zitten vol. Te vol. Een kleine 16.000 mensen staan aan de kant en dat is 
echt onbegrijpelijk met de huidige economische groei. Tilburg steekt in negatieve zin af tegen de 
andere B5 steden. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal werkzoekende niet afgenomen, 
terwijl andere steden een afname realiseren van tussen de 8 en 30%. Wij hebben het college het 
afgelopen jaar concrete plannen en suggesties aangedragen, zoals bijvoorbeeld de Brigade 
Tilburg Werkt, u weet wel onze “lokale Melkertbanen”, het toepassen van meer maatwerk en het 
investeren in de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven. Waar blijven uw plannen, wat heeft 
u de werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt te bieden? 

U kent ons als een progressieve linkse volkspartij. Eentje die altijd de verbinding probeert te 
zoeken. En uit is op balans. Tussen economie, mensen en natuur. Met ons politiek handelen in de 
raad proberen we de verbinding te leggen tussen de wereld van het stadhuis, van dit college, met 
de realiteit van mensen in wijken die aandacht en zorg nodig hebben. Vanuit de gedachte dat we 
als stad, met de talenten die we hebben ,verder komen als we elkaar helpen, weten te vinden en 
een steuntje in de rug geven als dat nodig is. Om de balans te herstellen is de PvdA hard nodig. 
Wij gaan voor een stad waarin iedereen mee kan doen. We willen Tilburgers zekerheid bieden in 
onzekere tijden en perspectief geven en de mogelijkheid bieden op een beter bestaan. Dat willen 
we niet voor Tilburgers bedenken, maar samen met en naast Tilburgers. We zijn energiek, 
activistisch en durven onconventioneel te zijn. Het is dan niet vreemd en het zal u ongetwijfeld niet 
zijn ontgaan dat we sinds april onze werkplek op het stadhuis hebben verruild voor het wijkcentrum 
de Ypelaer in Stokhasselt. De armste wijk in Noord -Brabant.   

Veilige en schone buurten dragen bij aan een betere leefomgeving en zijn van belang voor sociale 
stijging. Dat merken we rondom het Wijkcentrum Ypelaer. Tijdens onze aanwezigheid in de wijk 
constateren we dat problemen diep geworteld en hardnekkig zijn en het een aanpak vergt van de 
lange adem. De Agenda Sociaal 013 en het Manifest Op naar Nieuw Noord helpen daar zeker bij. 
Deze langjarige inzet moet hand in hand gaan met betrokkenheid van bewoners, maar ook door 
gewoon te doen en scherp toe te zien op de uitvoering. De aanhouder wint. Het zoeken naar een 



beter werkende oplossing vergt een meer coöperatieve houding van de politiek en de organisatie. 
Een sterke overheid daar waar het moet, een meewerkende partner daar waar het kan. We bieden 
onze professionals en voorhoede medewerkers graag meer scharrelruimte. Omdat we geloven dat 
ruimte voor maatwerk en innovatie leidt tot een beter resultaat. We willen ook duidelijk zijn over 
ontwikkelingen die we onwenselijk achten. Zoals overlast en al dan niet ondermijnende 
criminaliteit. Maar bijvoorbeeld ook als het gaat om huisvesting van arbeidsmigranten in de 
Vlashof. Een voorziening in een kwetsbare wijk realiseren vinden wij onwenselijk en niet te 
verkroppen in een wijk met veel langdurig werklozen. Stop de energie in het stimuleren van de 
werkgelegenheid in Tilburg Noord. Overtuig onze grote logistiek ondernemers en distributiecentra 
van een meer duurzame economische groei, met lokale werknemers. Ook die met enige 
achterstand en afstand tot de arbeidsmarkt. De tijd van meer, meer, meer, hogere winsten en de 
‘sky is the limit’ is voorbij. We vragen grote bedrijven ook echt onderdeel te zijn van onze 
gemeenschap. Wat ons betreft is het tijd voor een nieuwe visie voor de regionale arbeidsmarkt. 

Nu het economisch voor de wind gaat, dit college droomt van de Next Level terwijl zij dertig miljoen 
overhoudt en een structurele meevaller heeft van het Rijk van 5 miljoen, blijven wij met onze 
benen op de grond staan en vragen wij in onze bescheidenheid enkel om het geld dat over is 
gebleven in het sociaal domein ook te blijven reserveren voor het sociaal domein. Dit geld zou wat 
ons betreft ten gunste moeten komen van een nieuw fonds voor het sociaal domein van waaruit 
initiatieven voor werk, maatwerk in de zorg, armoedebestrijding en de leefbaarheid in de wijken 
bekostigd kunnen gaan worden. Samen zorgen we voor een sociale en leefbare stad, waarin 
iedereen kan dromen van de toekomst.    


