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Tilburg staat in de steigers. Er wordt volop 
gebouwd in de Spoorzone, de binnenstad 
en de Piushaven. Op Koningsdag heeft heel 
Nederland gezien wat wij al lang wisten: 
Tilburg is een mooie en creatieve stad. 
PvdA Tilburg is trots op wat in de afgelopen 
tientallen jaren is bereikt. We zien ook dat 
de stad nog niet af is. Dat niet iedereen 
profiteert van de stappen die worden gezet. 
Voor ons staat elke inwoner centraal. Tilburg 
is een stad met 214.000 gezichten. Mensen 
met elk een eigen verhaal. Inwoners die iets 
te zeggen hebben, die een beroep doen op 
elkaar en de gemeente en die een bijdrage 
willen leveren aan de verdere opbouw van 
de stad. PvdA Tilburg wil alle Tilburgers 
horen. Problemen aanpakken door maat werk 
te leveren en samen de stad sterker en 
socialer maken. De schoonste stad is van 
ons allemaal.

Inzet van deze gemeenteraadsverkiezing is een 
goed bestaan, goed werk en een goede gezond
heid voor alle Tilburgers. Dit zijn ambities die 
door alle beleidsterreinen heen lopen en die 
vragen om een integrale aanpak. PvdA Tilburg 
wil dat iedereen zich kan ontwikkelen, een 
zinvolle bijdrage kan leveren en merkt dat het 
weer beter gaat met de economie. We reizen 
door de stad en de dorpen en praten met 
inwoners. Uitdagingen gaan we met energie  
en optimisme aan. Oplossingen bedenken we 
vanuit een aantal vaste waarden, te weten: 
bestaanszekerheid, solidariteit, gelijke kansen en 
duurzaamheid. Dat is het kompas waarop PvdA 
Tilburg politiek bedrijft.
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WAARDEN
PvdA Tilburg verbindt mensen. We zorgen 
ervoor dat iedereen erbij hoort en mee kan 
doen. Alle Tilburgers moeten met vertrouwen  
naar de toekomst kunnen kijken, of je nu rijk 
bent of arm, ziek bent of gezond, een mooie 
baan hebt of zoekende bent. Uitdagingen 
pakken we samen op. We zorgen voor elkaar.

De samenleving verandert steeds sneller. Welke 
vraagstukken in de volgende periode naar 
voren zullen komen is niet volledig te overzien. 
Hoe PvdA Tilburg naar antwoorden zoekt staat 
wel vast. We praten met betrokkenen, stimule-
ren oplossingen van ‘onderop’ en adopteren 
vernieuwende initiatieven, zoals StadsTuinderij 
PiusHaven en het Vertrouwensexperiment.  
Voor PvdA Tilburg zijn vragen van inwoners  
het vertrekpunt. 
Daarom voeren we gesprekken met inwoners 
en organisaties, organiseren we bijeenkomsten 
en gaan we van deur tot deur. We vergaderen 
niet op het gemeentehuis, maar in de Ypelaer, 
het buurtcentrum in Tilburg Noord.

En keuzes maakt PvdA Tilburg vanuit een aantal 
vaste waarden. Bij alles wat we doen kijken we 
naar bestaanszekerheid, solidariteit, gelijke 
kansen en duurzaamheid. We toetsen altijd of 
oplossingen aansluiten op deze uitgangspunten.

Bestaanszekerheid voor iedereen is een 
gezamenlijke opgave. Elk mens heeft een 
inkomen nodig om in zijn of haar levensonder-
houd te voorzien. Dat is de basis. De gemeente 
moet passend werk voor alle inwoners stimuleren. 
Mensen die op de reguliere arbeidsmarkt niet 
mee kunnen komen, moeten de mogelijkheid 
hebben om ook een betekenisvolle bijdrage te 
leveren. Bestaanszekerheid gaat over investeren 
in de jeugd en in onderwijs om gelijke kansen  
te waarborgen. En het gaat ook om goede 
huisvesting, veiligheid en zingeving. Elk mens 
hoort erbij en moet zich kunnen ontplooien.

De tijd waarin wij leven vraagt onverminderd 
om solidariteit. De lat komt voor mensen in 
onze samenleving steeds hoger te liggen en 

niet iedereen kan mee. Het risico van het 
ontstaan van nieuwe groepen achterblijvers is 
groot. Solidariteit gaat over wat inwoners voor 
elkaar kunnen doen. Tilburg kent gelukkig 
duizenden vrijwilligers en mantelzorgers die 
dagelijks anderen ondersteunen. PvdA Tilburg 
wil hen ondersteunen en investeren in nieuwe 

vormen van solidariteit tussen bewoners. Quiet 
Community is hiervan een prachtig voorbeeld. 
Solidariteit gaat ook over het bieden van een 
vangnet als inwoners er samen niet meer uit 
komen. De gemeente moet loslaten, maar niet 
laten vallen.

Aan gelijke kansen voor alle Tilburgers moet 
nog steeds hard worden gewerkt. PvdA Tilburg 
heeft waardering voor rijk en arm, voor intellec-
tuelen en ambachtslieden, voor mensen die de 
weg weten in de digitale wereld en zij die dat 
lastig vinden, voor oude en voor nieuwe 
Tilburgers. Iedereen heeft dezelfde rechten en 
plichten. We zien echter dat niet iedereen 
evenveel zeggenschap heeft over zaken die 
voor hem of haar belangrijk zijn. Gelijke kansen 
wil zeggen dat elke inwoner een beroep mag 
doen op de gemeente, gehoord wordt en 
invloed kan uitoefenen op zijn leefomgeving.  
En dat de mate waarin iemand hier succesvol in 
kan zijn niet afhangt van zijn persoonlijke achter-
grond. Niet elke inwoner is hetzelfde: maatwerk 
is nodig. Soms zal de gemeente zich harder 
moeten inspannen om bepaalde inwoners de 
kans te geven om mee te doen.
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Bij alles wat we doen zoeken we naar duurzame 
oplossingen. We mogen de problemen van nu 
niet oplossen door problemen voor morgen te 
creëren. Duurzaamheid gaat verder dan het 
plaatsen van zonnepanelen, het vraagt ook om 
investeringen in mensen. PvdA Tilburg is voor 
solidariteit in duurzaamheid. Verduurzaam 
bijvoorbeeld alle sociale woningen, zonder de 
investeringen op de huurders te verhalen.  
De gemeente moet het belang van duurzaam-
heid bij inwoners onder de aandacht brengen 
en bij alle beslissingen duurzaamheid als 
uitgangspunt nemen.

GOED BESTAAN
Tilburg is een sociale stad. Elke Tilburger 
verdient een goed bestaan. Een goed 
bestaan gaat over werk en inkomen.  
Maar gaat wat ons betreft ook over 
meedoen, zingeving, goed en betaalbaar 
wonen, veiligheid, zeggenschap en zelf 
regie hebben over de keuzes die je maakt. 

Zekerheid van inkomen geeft een stevige basis 
voor een goed bestaan. Het maakt dat je de 
rekeningen kunt betalen en boodschappen kunt 
doen. De opkomst van automatisering en 
robotisering zet bestaande zekerheden onder 
druk. Met oproepcontracten, nul-urencontracten 
en payrollconstructies verschuiven bedrijfsrisico’s 
naar werknemers. Wij vinden dat een onwense-
lijke ontwikkeling. PvdA Tilburg wil een rem op 
dit soort flexibilisering. Tegenover vast werk, 
zoals uitgevoerd door chauffeurs van logistieke 
bedrijven, zal een vast contract moeten staan. 
Van buschauffeurs van Arriva kunnen we niet 
verwachten dat zij verplicht worden een  
gebroken dienst met een pauze van vier uur  
te hebben. We kunnen beginnen bij onszelf:  
de gemeente. En we doen een beroep op 
bedrijven en maatschappelijke organisaties  
om mee te doen.

In de misdaadmeter van het AD is Tilburg 
gezakt naar de 17e plaats. Een flinke progressie. 
Toch verdient veiligheid onze blijvende aandacht. 
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Wietzolders en drugslabs vormen een gevaar 
voor de volksgezondheid en hebben invloed op 
de leefbaarheid. Veiligheid is een voorwaarde 
voor een goed bestaan. PvdA Tilburg zet in op 
een stevige aanpak met nog meer oog voor 
preventie. Het ronselen van scholieren voor het 
snelle geld moet een halt worden toegeroepen. 
Tegenover patsers stellen wij rolmodellen. 

Voor een goed bestaan is ook zingeving een 
voorwaarde. Iedereen moet zijn dagen nuttig 
kunnen besteden, zich kunnen ontplooien en 
dromen na kunnen jagen. Onderwijs, sport, groen 
en cultuur moet toegankelijk zijn voor alle 
Tilburgers. PvdA Tilburg pleit voor een ruimere 
en toegankelijkere Meedoenregeling.  
Laat iedereen genieten van wat Tilburg te 
bieden heeft. Verdeel bijvoorbeeld niet 
verkochte plaatsbewijzen bij Theaters Tilburg 
(en andere cultuuractiviteiten) onder hen met 
een laag inkomen. We zien het belang van kunst 
en cultuur voor de ontwikkeling van de stad.  
Het helpt problemen van alle dag anders te 
bekijken, het zwengelt discussie aan en biedt 
volop aanknopingspunten voor persoonlijke 
ontwikkeling. PvdA Tilburg vindt dat elk kind 
moet kunnen deelnemen aan cultuureducatie. 
Sportclubs, muziekverenigingen en wijkorgani-
saties bieden enorme meerwaarde aan de 
samenleving en verdienen, meer dan nu, onze 
steun en aandacht. Daar waar deze organisaties 
gemeentelijke taken overnemen biedt PvdA 
Tilburg ruimere financiële ondersteuning.

De Agenda Sociaal 013 laat zien hoe sterk het 
burgerinitiatief is. In wijken en buurten wil PvdA 
Tilburg inwoners meer zeggenschap geven 
vanuit de gedachte de ‘buurt bestuurt’. In delen 
van de stad lukt dat al. Het Spoorpark Tilburg is 
een prachtig voorbeeld. In wijken die het moei-
lijker hebben moet de lokale overheid passend 
ondersteunen en helpen. Wanneer inwoners 
met een initiatief een eerste stap zetten is het 
aan de gemeente om hierop aan  
te sluiten, te stimuleren en (als nodig) te onder-
steunen. PvdA Tilburg ondersteunt burger-
initiatieven, zoals de (muziek)kiosk op het 
Korvelplein. Het manifest ‘Op naar nieuw Noord’ 

van Wijkraad Stokhasselt en Noordraad Heikant-
Quirijnstok vraagt om meer steun van de 
gemeente. Dat wil PvdA Tilburg bieden, waarbij 
we de uitvoering blijven volgen. 

Wij willen investeren in mensen die niet vanzelf 
mee kunnen en in hen die daarmee helpen. 
Dagelijks werken duizenden Tilburgers om het 
bestaan van anderen beter te maken. Zo bestrijden 
veel Tilburgers onvermoeid en onvoorwaardelijk 
armoede. Denk aan Pater Poels en MST. Of scholen 
zoals Basisschool de Lochtenbergh die kinderen 
klaarstoomt om gelijke kansen te hebben in het 
vervolgonderwijs. Zij zijn de ‘Kampioenen van 
verheffing’. Als PvdA Tilburg zijn we trots op 
deze vrijwilligers, professionals en organisaties. 
Wij zijn van mening dat deze mensen nadrukke-
lijker een stem mogen hebben bij de gemeente. 
Wij hebben met het PACT voor Stokhasselt al een 
eerste aanzet gegeven. Overheid, bewoners en 
maatschappelijk organisaties zullen de krachten 
moeten bundelen om het leefklimaat in de  
wijk te vergroten. Eenzelfde aanpak zien we 
graag breder in de stad terug voor bijvoorbeeld 
de jeugdzorg, de uitvoering van de Wmo en  
ons arbeidsmarktbeleid. Vanuit een samen-
werkende houding. 
Iedereen moet een bijdrage kunnen leveren. 
Wanneer er drempels zijn om deel te nemen 
aan participatietrajecten en vrijwilligerswerk, 
dan wil PvdA Tilburg die opheffen. Voor een 
grote groep laagopgeleide vrouwen kan dit 
bijvoorbeeld door kinderopvang te regelen.

Ondanks de economische groei, is een goed 
bestaan niet voor iedereen gewaarborgd. Er blijft 
een hoop verborgen. Zoals op het vlak van 
armoede. Op dit moment leven er 15.000  
gezinnen in Tilburg onder de armoedegrens.  
De stad huisvest zelfs de armste wijk uit Brabant. 
Mensen in armoede moeten worden onder-
steund. PvdA Tilburg zet in op het realiseren  
van een sociale supermarkt, waar mensen in 
armoede levensmiddelen tegen sterk geredu-
ceerde prijzen kunnen krijgen en daarbij zelf 
keuzes kunnen blijven maken. Armoede grijpt 
naar de strot, bepaalt voor een groot deel  
de - soms irrationele - keuzes die je maakt,  
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je gezondheid en welbevinden en je toekomst. 
Armoede gaat over van generatie tot generatie, 
maar hoort volgens ons niet erfelijk te zijn.  
Het postcodegebied waar je geboren bent mag 
niet je toekomst bepalen. Deze vicieuze cirkel 
moet doorbroken worden. Armoede moet de 
stad uit en PvdA Tilburg wil met iedereen 
samenwerken om dat te bereiken. Bedenk 
oplossingen samen met mensen die zelf in 
armoede zitten of zich hier dagelijks voor inzetten. 
De armoede challenge, die PvdA Tilburg heeft 

georganiseerd bewijst dat dit tot herkenbare en 
duurzame oplossingen leidt. PvdA Tilburg zet in 
op werk, maatwerk, rust, jeugd en preventie. 

• Werk is de belangrijkste voorwaarde om uit 
armoede te komen en mee te doen. We zetten 
daarom in op het realiseren van 6000 banen 
voor mensen die langdurig in de bijstand 
zitten. Met ‘Brigade Tilburg Werkt’ heeft PvdA 
Tilburg hier al een concreet plan voor aan - 
gedragen. Tilburg is een rijke stad. Door als 
lokale overheid te investeren in de samen-
leving en de publieke sector creëren we 
werkgelegenheid in Tilburg. Dit in samen-
werking met lokale bedrijven. 

• Om maatwerk te kunnen bieden is het nodig 
dat de gemeente werkzoekenden en mensen 
in armoede goed kent. Weet waar hun talenten 
en mogelijkheden liggen. 

• Er zijn goede voorbeelden van hulpverleners 
die rust hebben weten te creëren in de situatie 
van mensen in armoede. Dat is de eerste stap 
richting een oplossing. Wat bijvoorbeeld rust 
geeft is dat er 1 betaalmoment is waarop alle 
vaste lasten worden afgeschreven, dan weet 
je waar je aan toe bent. PvdA Tilburg pleit 
voor meer ‘scharrelruimte’ voor mensen in 
armoede en professionals die hen begeleiden: 
ruimte om samen een weg uit de armoede te 
vinden.

• De jeugd heeft de toekomst. Arme jeugd 
helaas niet. In Stokhasselt leeft de helft van  
de duizend kinderen tot 9 jaar in de armoede. 
We willen dat elk kind met een ontbijt naar 
school gaat. Kinderen moeten op school, aan 
sport en aan cultuur kunnen meedoen.  
Vanuit Den Haag ontvangt Tilburg jaarlijks  
1,3 miljoen voor kinderen in armoede. PvdA 
Tilburg wil daarbovenop nog 1 miljoen extra 
investeren in een goede start van kinderen in 
armoede, bijvoorbeeld voor de financiering 
van contributies, sportkleding en cultuur-
bezoek. Vanuit een investeringsfonds werken 
we laagdrempelig aan verbetering van het 
perspectief van kinderen in armoede.

• Voorkomen dat mensen in armoede belanden 
is belangrijk. Verzandt niet in regeltjes, proto-
collen, rapporten en procedures. Help mensen 
snel met een klein bedrag en voorkom daar-
mee escalatie. Wij vertrouwen op het beoor-
delingsvermogen van professionals die in de 
armoedebestrijding actief zijn. Preventie door 
slimme samenwerking tussen partijen in de 
wijk kan voorkomen dat mensen het water tot 
aan de lippen komt. Radicale schuldpreventie 
- door bijvoorbeeld te experimenteren met 
een incassovrije wijk - verdient zichzelf terug.   

Onze speerpunten:
• meer zekerheid van inkomen door een rem 

op flexibilisering;
• stevige aanpak veiligheid met meer oog voor 

preventie;
• ruimere en toegankelijkere Meedoenregeling;
• cultuureducatie bereikbaar voor elk kind;
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• meer zeggenschap voor inwoners van wijken 
en buurten;

• ruimere ondersteuning maatschappelijke 
organisaties;

• kinderopvang bij participatietrajecten en 
vrijwilligerswerk;

• bestrijd armoede met aandacht voor: werk, 
maatwerk, rust, jeugd en preventie;

• investeer 2,3 miljoen in een goede start voor 
kinderen in armoede;

• realiseren sociale supermarkt;
• 6000 nieuwe banen voor mensen die lang - 

durig in de bijstand zitten.

GOED WERK
Werk zit in de genen van de Partij van de 
Arbeid. Voor Tilburg richten wij ons de komen-
de jaren op behoud en uitbreiding van goed 
werk. We kijken daarbij verder dan het aantal 
betaalde banen. Het gaat ook om duurzame 
arbeid, om eerlijke arbeidsomstandigheden en 
om permanente scholing van medewerkers.  
Het gaat om sociale bedrijven die een bijdrage 
willen leveren aan de ontwikkeling van de stad 

en haar werknemers. We kijken naar scholen die 
de werknemers van de toekomst opleiden.  
Maar we kijken ook naar hen die geen betaalde 
arbeid kunnen vinden of verrichten. Ook zij 
horen erbij. Goed werk voor iedereen.

Tilburg is vanwege zijn ligging aantrekkelijk 
voor bedrijven. PvdA Tilburg wil dit graag 
versterken door te pleiten voor hoogfrequent 
spoorvervoer naar andere Brabantse steden. 
We omarmen de logistieke sector, maar zijn ook 
kritisch. Bedrijven die zich in Tilburg vestigen 
vragen we de lokale economie te versterken  
en ook inwoners uit Tilburg in dienst te nemen. 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is 
belangrijk. PvdA Tilburg wil Sociaal onderne-
mers nadrukkelijker gaan ondersteunen. 
Bijvoorbeeld door in aanbestedingsvoorwaar-
den van de gemeente te verwijzen naar de 
Code Sociale Ondernemingen.

Het creëren en behouden van goed werk in de 
stad is voor PvdA Tilburg een van de belangrijk-
ste pijlers. We willen dat ook de komende 
generaties hier werk kunnen vinden en we zijn 
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van mening dat de gemeente hierin een 
belangrijke bijdrage kan leveren. De gemeente 
kan partijen met elkaar verbinden, bedrijven 
faciliteren en een leven lang leren stimuleren. 
PvdA Tilburg voert beleid gericht op economi-
sche groei in de regio. We realiseren ons dat het 
bedrijfsleven alleen kan investeren in personeel 
als de bedrijvigheid rendeert.

We moeten voorsorteren op de toekomst.  
Een groot deel van de producten en diensten 
waar ondernemers straks hun omzet mee behalen 
moet nog worden bedacht. Kijk bijvoorbeeld 
naar de ontwikkeling die Tesla doormaakt. PvdA 
Tilburg wil innovatieve bedrijven aan de stad 
verbinden. Het gaat daarbij voor een groot deel 
om MKB en startups. Die bedrijven moeten hier 
dan wel geschikte arbeidskrachten vinden.  
Wij zien hiervoor een bijzondere rol weggelegd 
voor het onderwijs. Scholen moeten een oplei-
dingsaanbod hebben dat past bij de toekomst. 
Denk aan ICT-opleidingen en aan vakopleidingen. 
In Tilburg koesteren we vakmensen.

We kijken uiteraard niet alleen naar de toekomst. 
Ook behoud van bestaande werkgelegenheid is 
belangrijk. Natuurlijk verandert de aard van het 
werk in sneltreinvaart. Ieder jaar komen er weer 
functies bij en vallen andere af. Inzet is om 
werknemers mee te laten groeien met die 
veranderingen. Dat is niet alleen een verant-
woordelijkheid van werknemers. PvdA Tilburg 
roept werkgevers en het onderwijs op om een 
speerpunt te maken van duurzame inzetbaar-
heid. Denk niet alleen vanuit functieprofielen  
en diploma’s. Kijk naar mogelijkheden van 
werk nemers (en sollicitanten), pas het taken-
pakket hierop aan en investeer in bijscholing.  
In overleg en samenwerking met vakbonden, 
onderwijs en het bedrijfsleven wil PvdA Tilburg 
bijvoorbeeld MKB-bedrijven met concrete tools 
ondersteunen bij het vitaal en up-to-date 
houden van hun personeelsbestand. 

Het onderwijs bieden we passende en multi-
functionele huisvesting. PvdA Tilburg heeft 
vertrouwen in professionals in het onderwijs.  
We willen investeren in slimme samenwerkings-

vormen en innovaties. We denken daarbij 
bijvoorbeeld aan scholing op maat en scholing 
in de buurt. We zien een scholingsopgave voor 
alle leeftijdsgroepen. Een leven lang leren kan 
wat ons betreft op allerlei manieren worden 
ingevuld. Ideeën van werknemers, vakbonden 
en bedrijven zelf zijn daarbij van groot belang.

Natuurlijk zetten wij ons niet alleen in voor 
mensen die al werk hebben, maar ook voor 
mensen die op dit moment nog op zoek zijn 
naar werk. Hiervoor willen we een aantal 
aanpassingen doen in de huidige werkwijze  
van de gemeente Tilburg. 

• Ondersteun werkzoekenden met maatwerk. 
Ken de mensen in de bijstand. Spreek hen 
gerust aan op de eigen verantwoording om 
de kansen op een baan te vergroten. Maar 
blijf alle werkzoekenden (ook de moeilijk 
bemiddelbare) begeleiden en sluit daarbij 
aan bij de talenten van de werkzoekende. 

• Reintegratie is voor PvdA Tilburg onvermin-
derd van belang. Lokale partners, zoals de 
Diamantgroep, hebben kennis en expertise in 
huis om de inzetbaarheid van werkzoekenden 
goed te beoordelen. Ze beschikken over een 
enorm netwerk van werkgevers om zo kandi-
daten adequaat te kunnen plaatsen.

• Van de gemeente (zelf ook een werkgever)  
en bij de aan de gemeente verbonden instel-
lingen verwachten wij een halt toe te roepen 
aan doorgeslagen flexibilisering. Stop met 
payroll constructies. Neem flexibele arbeids-
krachten zoveel mogelijk in vaste dienst.

• De gemeente (zelf ook een opdrachtgever) 
moet duurzaam, sociaal en lokaal gaan aan  
besteden.

• Hoewel wij van mening zijn dat je mensen 
altijd moet beoordelen op wat ze wel kunnen 
in plaats van op wat ze niet kunnen, zien wij 
toch dat niet iedereen mee kan doen aan 
reguliere betaalde arbeid. Deze mensen 
verdienen natuurlijk net zo goed een plaats  
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in onze maatschappij. Daarom willen wij dat de 
gemeente zich inspant om met sport, cultuur en 
beschut werk deze mensen erbij te laten horen. 

Tenslotte wil PvdA Tilburg statushouders en 
vluchtelingen versneld scholen en aan een baan 
helpen. Wij zien werk als een zeer geschikte 
manier om te integreren. De regie over de 
inburgering ligt wat ons betreft bij de gemeente. 
Zij kan vanuit haar verbindende functie de 
vluchtelingen op het juiste moment de juiste 
weg wijzen en de vluchtelingen ondersteunen 
bij het bewandelen van zijn pad. We zien het 
Refugee Team Tilburg als een eerste aanzet.

Onze speerpunten:
• hoogfrequent Spoorvervoer naar andere 

Brabantse steden;
• sociaal ondernemers ondersteunen;
• inzetten op duurzame inzetbaarheid werk -

nemers;
• een leven lang leren: scholing op maat en in 

de buurt;
• bemiddel alle werkzoekenden met maatwerk 

naar goed werk;
• stop doorgeslagen flexibilisering en ga lokaal 

aanbesteden;
• ook zij die geen reguliere arbeid kunnen 

verrichten horen erbij;
• vluchtelingen en statushouders sneller aan 

een baan helpen.

GOEDE GEZONDHEID
Een goede gezondheid voor alle Tilburgers 
vraagt om een integrale aanpak. Het begint met 
een schone stad, een duurzame woning en een 
veilige werkplek. Het vergt faciliteiten om te 
ontspannen, te bewegen, te recreëren en jezelf 
te kunnen ontwikkelen. Maatschappelijke orga-
nisaties, zoals de school, de sportclub en de 
wijkvereniging, die helpen signaleren bij wie het 
mis dreigt te lopen. De gemeente dient tot slot 
te zorgen voor voldoende en toegankelijke zorg 
voor iedereen.

Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot bieden 
veel om trots op te zijn: groen, natuur, goede 

woningen, voorzieningen en recreatiemogelijk-
heden. Toch zullen er stappen gezet moeten 
worden om de woon- en leefomgeving te 
verbeteren. Veel inwoners ondervinden nog 
hinder van geluid en licht en van de overlast die 
wordt veroorzaakt door stank, vuil en stof, zo blijkt 
uit de Tilburgse duurzaamheidsbenchmark 
2016 (Telos). Er is behoefte aan meer betaalbare 
huisvesting. Er is een slag te slaan in de verduur-
zaming van de bestaande woningvoorraad. 
PvdA Tilburg vindt het belangrijk dat voor -
zieningen op een goed niveau blijven.  
Denk daarbij aan huisartsen, fysiotherapeuten 
en kinderdagverblijven, sportvoorzieningen, 
winkels, bibliotheken en restaurants, maar ook 
aan jaarlijkse evenementen, bioscopen, musea, 
het theater en cultuureducatie. Voorzieningen 
moeten ook echt voor iedereen bereikbaar zijn. 
Alle bewoners moeten kunnen deelnemen aan 
sport en cultuur.

De gezondheid van de bewoners van Tilburg 
staat onder druk. Dat blijkt onder andere uit het 
onderzoek dat het PON / Telos gedaan heeft 
naar de Sociale Veerkracht in Brabant.  
Hierin is een schets gegeven van de mate 
waarin bewoners in staat zijn zelf (en met inzet 
van hulpbronnen) problemen het hoofd te 
bieden. Tilburg scoort ten opzichte van andere 
steden in Brabant bijzonder slecht als het gaat 
om maatschappelijke achterstand. 
Gesignaleerde problemen daarbij zijn vooral 
armoede, (jeugd)werkeloosheid en gezond-
heid. PvdA Tilburg vindt het belangrijk dat met 
name in wijken waar problemen zich opstapelen, 
zoals Jeruzalum, Stokhasselt, Wandelbos-Noord, 
Vlashof, De Hasselt en Groenewoud extra 
ingezet wordt op verbetering van omstandig-
heden die de gezondheid van bewoners beïn-
vloeden.

Huisdieren dragen bij aan het welzijn van hun 
baasjes. En zeker als ze er samen op uit trekken 
en daarbij anderen ontmoeten. PvdA Tilburg  
zet zich in voor dierenwelzijn, bijvoorbeeld 
middels aanleg van speel- en uitlaatplekken 
voor honden en de structurele ondersteuning 
van stichting Mens Dier in Nood.
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Voorkomen is beter dan genezen. PvdA Tilburg 
vindt dat in Tilburg meer ingezet moet worden 
op preventie. Met zorgpartners kan een 
programma uitgewerkt worden gericht op 
verschillende leeftijdsgroepen. Belangrijk zijn 
ook maatschappelijke organisaties, zoals de 
school, de sportclub en de wijkvereniging te 
betrekken. Samen kunnen problemen vroeg-
tijdig worden gesignaleerd.

Bewoners die zorg nodig hebben moeten dat 
krijgen. Van op maat beschikbare huishoude-
lijke hulp voor iedereen (dus ook voor mensen 
met een laag inkomen) tot een humane aanpak 
voor verwarde personen. Van ondersteuning 
vanuit het eigen netwerk (met waar nodig 
ondersteuning voor mantelzorgers) tot snelle 
doorverwijzing via de wijkverpleegster en de 
toegang naar specialistische zorg en ervarings-
deskundigen. Goede zorg waarbij professionele 
hulpverleners de ruimte krijgen om kwaliteit te 
leveren. 

Het belang van de (individuele) burger dient 
voorop te staan. Sinds de gemeente verant-
woordelijk is voor de budgetten voor 
Jeugdzorg en WMO is veel energie gestoken in 
het efficiënt en laagdrempelig organiseren van 
de zorg. Een belangrijk proces, waarin nog de 
nodige stappen te zetten zijn (bekendheid en 

capaciteit van de Toegang moet verbeteren). 
We constateren ook dat verschillende problemen 
(bijv. wachttijden bij psychiatrische klachten en 
slechte aansluiting zorg voor jongeren van  
18- naar 18+) nog niet zijn aangepakt. Het is 
voor inwoners die niet de zorg krijgen die ze 
nodig hebben moeilijk om dit bij de gemeente 
aan te kaarten. Naast budgetbewaker en 
opdrachtgever moet de gemeente ook de 
belangenbehartiger van haar (zorgbehoevende) 
burgers zijn. PvdA Tilburg pleit voor het oprichten 
van een onafhankelijke en makkelijk bereikbare 
sociale ombudsman, waar burgers die vast-
lopen in het sociale domein hun ervaringen 
kunnen voorleggen. Elke inwoner moet de zorg 
krijgen die hij nodig heeft. 

Onze speerpunten:
• zorg voor een gezond werk- en leefklimaat;
• zet meer in op preventie en vroegsignalering;
• klachten voor kunnen leggen aan onafhanke-

lijke sociale ombudsman;
• laagdrempelige toegang tot zorg;
• prominente rol ervaringsdeskundigen in 

zorgverlening;
• geen wachttijden voor jeugdigen met psychi-

sche problemen;
• soepele overgang zorg voor jongeren van 

18-  naar 18+;
• betaalbare huishoudelijke hulp.
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EN VERDER . . .
Naast onze centrale thema’s pleit  
PvdA Tilburg voor:

 S P O O R Z O N E 
- Behoud Hall-of-Fame 
- Ontwikkel centrum voor Urban Sports
- Stadsmensa
-  Verbeter fietsroute van en naar tunnel  

Willem II-straat

 B I N N E N S TA D
- Uitbreiden Tilburgse WIFI netwerk
-  Cityring krijgt verbindende functie in binnen-

stad 21e eeuw
- Blijven investeren in het Dwaalgebied
- Watertappunten overal in de stad
-  Meer openbare plasvoorzieningen (voor 

vrouwen)

 W O N E N
- Meer betaalbare woningen
-  Bereik regeling woonlastencompensatie vergroten
- Wonen boven winkels stimuleren
- Piushaven afmaken en verbinden

 V E R V O E R
-  Hoogfrequent spoorvervoer tussen Brabantse 

steden
- Bescherm zwakke verkeersdeelnemers
- Fietsstraten veiliger maken

 E C O N O M I E
- Ondersteun sociale ondernemers

 V E I L I G H E I D
-  Ondermijnende criminaliteit tegen gaan  

(met een verbinding naar sociaal)
- Preventie en vroegtijdige signalering 
- Stimuleren rolmodellen in veiligheidsbeleid
-  Intimidatie (o.a. van jonge vrouwen) op straat 

tegen gaan

 N AT U U R  E N  G R O E N
- Stimuleren biodiversiteit en groen om stad
-  Achterstand groenonderhoud inlopen  

(naar B niveau)
- Zwerfafval tegen gaan 
-  Frequenter afvalinzameling bij hoge tempe-

raturen (op afroep)
- Vergroening binnenstad en spoorzone
- Stimuleren buurtmoestuinen en plukroutes



11

 D U U R Z A A M H E I D
- Lokale klimaatverordening
-  Verzwaarde milieuzone (incl. een sloop-

regeling)
-  Ook energie-neutrale woningen voor mensen 

met een laag inkomen

 I N T E G R AT I E
-  Elke vorm discriminatie (op geaardheid, 

sekse, etniciteit en religie) tegen gaan
-  Permanente bijdrage aan opvang  

vluchtelingen

 M O N D I A A L
-  Onderschrijf Global Goals van de VN en 

stimuleer mondiale bewustwording

 Z O R G 
- Sociale ombudsman
-  Sluitende aanpak in jeugdzorg en onder-

steuning van gezinnen

 W E L Z I J N
- Omarmen Agenda Sociaal 013
- Verviervoudig Verrijk je Wijk-budget
- Voortzetting Tilburg Akkoord
- Sociaal isolement reduceren
-  Sociale brigadiers met integrale doorzettings-

macht
-  Specifiek aandacht voor jeugd, jongeren en 

ouderen

 S P O R T
- Omarmen manifest Tilburgse Sportraad
- Betaalbare sportaccommodaties
- Realisatie sportkanaal
-  Verbind sport(verenigingen) met zorg en 

welzijn en stimuleer een veilig sportklimaat
-  Pas openbare ruimte aan om bewegen moge-

lijk te maken
- Intensiveer ondersteuning verenigingen

 K U N S T  E N  C U LT U U R
- Cultuureducatie vast onderdeel lespakket 
-  Verrijk samenleving met kunst (o.a. 1% rege-

ling opnieuw invoeren)
-  Verbeter arbeidsmarktpositie kunstenaars 

(onderschrijf Fair Practice Code)
- Muziekpodium in de Reeshof
-  Maak financiële ruimte voor innovatieve 

makers (beleg niet alles in ‘stenen’)

 O N D E R W I J S
-  Studiebeurzen voor excellente studenten  

in het MBO, HBO en WO 
-  Verzwaring lasten nieuwe aanpak peuter-

speelzalen verzachten
- Permanente educatie volwassenen
- Extra inzet impulswijken

 Z E G G E N S C H A P
- Ondersteuning coöperatieve initiatieven 
- Stimuleer en ondersteun burgerinitiatieven
- Herinvoering jongerenambassadeurs
-  Geef inwoners regie over welzijn in de wijk 

(Wijk aan zet)

 G E M E E N T E
- Meer ‘echte’ interactie met inwoners 
- Neem schoonmakers weer in dienst
-  Geen onnodig flexwerk bij gemeente:  

stop met payroll constructie af
- Lokaal, sociaal en duurzaam aanbesteden

 B E S T U U R
- Stimuleer burgerinitiatieven
-  Experiment zelfbestuur wijk en dorp,  

uitgaande van ‘Buurt Bestuurt’
-  Meer sturing op gemeenschappelijke  

regelingen


