
Voor de Tilburgse PvdA staat voorop dat wij luisteren naar de 
wensen die leven onder de inwoners van onze gemeente.  
De afgelopen vier jaar deden we dat vanuit de oppositie.  
De komende vier jaar willen we ‘meeregeren’ in onze stad. 
Na de 200 miljoen euro die de afgelopen jaren onder het 
huidige college in het centrum zijn gestoken is het volgens ons 
de hoogste tijd de noodzakelijke miljoenen vrij te maken voor 
de wijken en de dorpen. Investeren in de binnenstad is goed, 
maar de balans is zoekgeraakt. Die moet worden hersteld, want 
Tilburg als geheel is immers zo sterk als de zwakste schakel.
Wij willen als lokale PvdA vooral weer investeren in mensen, 
in plaats van nog meer stenen. Maar ook in onderhoud van 
het groen in de buurt, de bouw van goedkope en middeldure 
huurwoningen voor wie nu niet aan een huis kan komen,  
in een cultureel centrum voor Reeshof. De inwoners van dat 
stadsdeel wachten daar al veel te lang op.
 
De PvdA Tilburg wil samen met alle Tilburgers verder bouwen 
aan een stad waarin het goed toeven is voor arm en rijk. Dat 
leest u in deze krant. 

Politiek bedrijven we met en naast de bewoners. Samen de 
schouders eronder. De PvdA vanuit de politiek, de bewoners 
vanuit hun wijk en dorp. Goede plannen verdienen een goede 
uitvoering. Die blijven te vaak te lang liggen, zoals het 
manifest ‘Op naar Nieuw Noord’ met 40 concrete zaken die 
aangepakt dienen te worden. Energie van actieve bewoners 
vloeit weg op die manier. Daarom zijn de PvdA fractiebijeen-
komsten in Stokhasselt, tussen en met de bewoners van die 
wijk. Korte lijnen.

Wij investeren in sport en gezondheidszorg. In voorzieningen 
voor ouderen en hebben diverse plannen ontwikkeld waardoor 
een ieder van ons een goed bestaan kan opbouwen, in een 
omgeving die veilig en schoon is. De luchtkwaliteit in onze 
gemeente is slecht. Dat moet en kan beter!

Kortom, we gaan werken aan een leefomgeving waarin we 
ons kunnen ontspannen, ontwikkelen en veilig bewegen. 
Onze speerpunten: een goed bestaan, goed werk en goede 
gezondheid voor elke Tilburger. Zo bouwt de PvdA aan leefbare 

wijken en dorpen en blijven we ook zorgen voor elkaar.
Met uw steun gaat dat lukken. Daarom moet de PvdA weer 
meeregeren in Tilburg: mouwen opstropen en doen!

In deze krant presenteert de PvdA Tilburg de kandidatenlijst 
voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Het is een 
gedreven, kleurrijke, energieke en divers samengestelde 
groep Tilburgers. Jong en ouder, man en vrouw met allemaal 
een andere achtergrond. Deze kandidaten weten wat leeft in 
Tilburg. Zij houden van hun stad en de mensen die er wonen.

De Tilburgse PvdA blaakt van vertrouwen. Wij zitten vol 
Nieuwe Energie. Die willen we met alle Tilburgers delen.

Daarom: Ga allemaal stemmen op 21 maart!

En als u wilt dat naar u wordt geluisterd:  
stem dan zeker op de PvdA!

Ga stemmen! ALS U WILT DAT ER NAAR U WORDT GELUISTERD



Armoede veroorzaakt achterstand en sociale uitsluiting en 
staat aan een goed bestaan in de weg. Kinderen van 
ouders met een laag inkomen kunnen vaak niet meedoen 
met hun leeftijdsgenoten op het sportveld of mee op 
schoolreisje en staan daardoor letterlijk buitenspel. 

In Tilburg komt nog steeds heel veel armoede voor: bij zo’n 
15.000 gezinnen. Het aantal mensen dat in Tilburg in armoede 
leeft ligt met 9,8% ruim boven het landelijke gemiddelde van 
7,7% . Armoede gaat van generatie op generatie over. 6500 
kinderen leven in Tilburg in een gezin met een inkomen onder 
de armoedegrens. In de wijk Stokhasselt zijn dat meer dan 500 
kinderen in de leeftijd van 0 tot 9 jaar.
De PvdA vindt dat armoede meer en veel beter aangepakt moet 
worden. Werk voor iedereen die dat kan en wil is daarvoor het 
belangrijkste. Werk zit in de genen en in de naam van onze partij. 
Wij willen ons dan ook de komende periode inzetten voor behoud 
en uitbreiding van de werkgelegenheid in Tilburg en in de regio. 
Naast meer banen vinden wij de kwaliteit van de werkgelegen
heid belangrijk. Wij weren ons tegen zogeheten wegwerp
banen of draaideurbanen. Banen waar de arbeidsomstandig-
heden beroerd zijn of banen die na enkele jaren weer opgeheven 
worden. Naast werk is permanente scholing van groot belang. 

Onze belangrijkste speerpunten op een rij:
1. Ondersteun werkzoekenden met opleiding en maatwerk. 
2.  De gemeente als werkgever moet voorbeeld gedrag laten zien: 

alle medewerkers inclusief de schoonmakers zijn in vaste dienst. 
3.  Zorg bij nieuwe projecten dat lokale werkzoekenden aan 

de slag komen bij het uitvoeren van deze opdrachten. 
4.  Mensen die niet mee kunnen op de reguliere arbeidsmarkt 

bieden we een vorm van beschut werk aan. Iedereen heeft 
het recht om aan de slag te gaan. 

Daarnaast wil de PvdA dat allerlei regelingen die mensen 
moeten helpen beter toegankelijk zijn, zodat de mensen die 
de meedoenregeling echt nodig hebben eenvoudig een 
aanvraag kunnen doen. 
De PvdA wil investeren in de toekomst van arme jeugd. Niet 
alleen door ruimhartig met regelingen om te gaan en zo 
kinderen te helpen met schoolspullen, sportkleding, zwemles 
of theaterbezoek. Maar ook echt investeren door kinderen te 
helpen nú hun opleiding met succes af te ronden. Laat jongeren 
elkaar helpen. Met een armoedechallenge heeft de PvdA 
Tilburg nieuwe ideeën ontdekt voor de aanpak van armoede. 

Het idee van Maartje (14 jaar !): een website over armoede 
van jongeren voor jongeren. Die website heeft zij met hulp 
van de PvdA gemaakt: http://minderbedeeldejongeren.
jouwweb.nl/wat-te-doen met diverse tips. 
Schulden zijn voor een gezin verlammend. De PvdA wil in Tilburg 
maximaal inzetten op het voorkomen van schulden, samen met 
woningcorporaties, werkgevers, uitkeringsinstanties, zorgverzeke-
raars en energieleveranciers. Met beheer en betaling van vaste 
lasten en voor leefgeld. En als er dan toch schulden zijn: doe al 
het mogelijke aan schuldhulpverlening. Houd rekening met de 
chronische stress bij mensen die langdurig in de schulden zitten. 

De PvdA Tilburg draagt de sport in Tilburg een warm hart 
toe. De PvdA Tilburg heeft voor de versterking van onze 
lokale sportactiviteiten een elftal suggesties.

1. SPORT IN POSITIE Sportbeleid moet voor, met en door 
Tilburgse sportverenigingen worden opgesteld. Met de vernieuwde 
Tilburgse Sportraad is dat goed gelukt. Nu is het zaak deze koers 
door te zetten en het manifest, dat is opgesteld door de Tilburgse 
Sportraad, als uitgangspunt voor het sportbeleid te nemen.  
2. BETAALBARE SPORTACCOMMODATIES Sport moet toe 
gankelijk en betaalbaar blijven voor zoveel mogelijk Tilburgers. 
De PvdA wil meer Tilburgers in beweging brengen en wil zoeken 
naar manieren waarmee de te hoge huurtarieven verlaagd 
kunnen worden.  
3. BEWEGEN IN DE BUITENRUIMTE Als de buitenruimte 
uitnodigt om te bewegen zullen meer Tilburgers dat overwegen. 
De PvdA is van mening dat dit bevordert wordt door kleine 
aanpassingen in de openbare ruimte, zoals tapwaterpunten, 
veilige wegen of bredere fietspaden. Kijk naar het Sportkanaal, 
een burgerinitiatief. Sporten, spelen en recreëren langs de 
oevers van het Wilhelminakanaal. De PvdA wil dit plan graag 
alsnog in zijn geheel realiseren. 

4. VERBINDT SPORT(VERENIGINGEN) MET ZORG EN WELZIJN 
De sportclub is een van de weinige plekken waar mensen 
elkaar nog ontmoeten. Het is fijn om daar terug te kunnen 
vallen op professionals die daarvoor zijn geschoold. De PvdA 
Tilburg wil daarom de band met welzijn en zorg versterken.
5.  STIMULEER EEN VEILIG SPORTKLIMAAT Wij willen 
sportplezier stimuleren zodat iedereen prettig en veilig kan 
sporten. Verenigingen en vrijwilligers die bewust werken aan 
een fijn sportklimaat en ongewenst gedrag aanpakken verdienen 
een compliment. Wij willen zo’n compliment, zoals al voor 
mantelzorgers bestaat, ook voor de sport in het leven roepen. 
 6. INTENSIVEER ONDERSTEUNING VERENIGINGEN De sport- 
verenigingen drijven op vrijwilligers. Om hen bij te staan willen 
we verenigingsondersteuning uitbreiden. 
7. 200 PUBLIEKE BANEN IN DE SPORT Tilburg gaat gesub- 
sidieerde banen opnieuw invoeren. De sport is bij uitstek geschikt 
als werkplek, omdat het als sector bijdraagt aan het welzijn en 
contact tussen mensen in de wijk. De PvdA wil daarom minimaal 
200 publieke banen in de sport. 
8. SOCIALE HYPOTHEEK Financiering voor een verbouwing, 
herbouw of nieuwbouw gaat vaak gepaard met moeilijkheden 
rondom financiering. De PvdA vindt dat verenigingen daarbij 

geholpen  mogen worden via een zogenaamde sociale 
hypotheek. De sociale hypotheek biedt de mogelijkheid naast 
een financiële aflossing een tegenprestatie te leveren in natura, 
of als maatschappelijke bijdrage in de wijk. 
9. SPORTEN VOOR OUDEREN Ouderen moeten kunnen 
blijven sporten. Bewegen heeft namelijk veel positieve 
effecten. Om dat te stimuleren willen we een ouderensport-
fonds in het leven roepen. 
10. SPORT ALS BASIS VOOR EEN GEZONDE TOEKOMST
Jong geleerd is oud gedaan. Sporten legt de basis voor een 
gezond bestaan. Om te stimuleren dat elk kind op jonge 
leeftijd in aanraking komt met sport willen we dat voor 4 en  
5 jarigen gratis maken. We doen dat door uitbreiding van de 
Meedoenregeling van 100 naar 200 euro voor alle kinderen.  
11. GRATIS ZWEMMEN MET TJIP-PAS Twee jaar geleden is het 
gratis zwemmen voor TJIPpashouders afgeschaft. De bezuiniging 
heeft met name ongebonden zwemmers en gezinnen nadelig 
getroffen. De PvdA Tilburg wil het gratis zwemmen met TJIPpas 
opnieuw invoeren. 

Kunnen leven in goede gezondheid is voor alle Tilburgers 
even belangrijk. Dus ook voor mensen met een kleine beurs. 
Onderzoeken hebben uitgewezen dat mensen met een kleine 
beurs dikwijls korter leven. Daar wil de PvdA wat aan doen.
Dat kan  door te zorgen voor een goede voorlichting over 
gezond eten en voldoende bewegen. En met andere simpele 
maatregelen die een gezonde levensstijl aanmoedigen en 
bevorderen.
Gezond eten kan soms duurder zijn dan een voordeelmaaltijd 
uit de supermarkt. In de wijken kan de gemeente ruimte 
scheppen waar (volks) tuinen mogen komen zodat mensen 
hun eigen gezonde groenten kunnen verbouwen. 
Ook is het nodig dat overal voldoende speelen beweegplaatsen  
voor kinderen en volwassenen aanwezig zijn waar men veilig 
kan sporten en wandelen of fietsen. 

Preventie is belangrijk: zorgen dat burgers niet tussen wal en 
schip vallen. Dan helpt het als in wijken en buurten alle werkers 
in de zorg goed samenwerken. Het gemeentebestuur kan dat 
stimuleren door te bevorderen dat dokters, wijkverpleeg
kundigen, maar ook fysiotherapeuten en apotheken goed 
samenwerken en in teamverband optrekken zodat zij bijtijds 
kunnen signaleren of zaken fout lopen.
Voor mensen met een heel kleine beurs en met een stapeling 
van kosten en eigen bijdragen moet er een verruiming van de 
meedoenregeling komen of de bijzondere bijstand. 

Ouderen en mensen met een beperking die niet helemaal 
meer voor zichzelf kunnen zorgen vormen een kwetsbare groep. 
Zij moeten kunnen terugvallen op goede en voldoende 
voorzieningen. Voldoende huishoudelijke hulp. Niet alleen 

om te poetsen, maar ook om bijtijds te signaleren als extra 
hulp noodzakelijk wordt. 
De sociaal werkers in de wijk moeten voldoende armslag 
krijgen om in ontmoetingsruimten activiteiten op te zetten. 
Samen met de gezondheidswerkers zorgen zij op die manier 
dat niemand in de kou blijft staan.

Buren en zeker ook familie zijn de eersten die signaleren als 
meer zorghulp nodig is. De familie die meestal de mantelzorg 
verleent moet bij die zware belangrijke taak dan voldoende 
ondersteund worden, zodat zij niet ook ziek worden.
Veel mensen zijn noodgedwongen aangewezen op een 
aangepaste woning. De gemeente moet er voor zorgen dat 
die in iedere wijk in voldoende mate aanwezig zijn, tegen een 
betaalbare huur. 

Hij is 51 jaar, maar heeft de energie van een tiener: 
Vittorio Desikan is op plaats 37, de onderste plek van de 
lijst, dé lijstduwer van de PvdA Tilburg. 

“Mijn vader zei altijd ‘Geef nooit op. Als je iets wilt, dan kun je 
het bereiken’.” Zijn broer in Teheran (Iran) heeft net een appje 
gestuurd met een foto waarop hij actie voert voor de keuze 
van vrouwen om wel of geen hoofddoek te dragen. Vittorio, 
zelf dertig jaar geleden gevlucht uit Iran, is trots op zijn broer: 
“Samen hebben we in het leger ons land verdedigd en nu 
moeten we onze vrouwen en hun rechten verdedigen”. 
Vittorio is strijdbaar, maar tegelijkertijd is hij bijna knuffelbaar. 
Aan de Piushaven staat hij in de zomer met een ijskraam 
Perzisch ijs te verkopen en in de winter met een kacheltje en 
dekentjes de koffie, thee en baklava. Niet met het eerste doel 
iets te verkopen, maar om ontmoeting te stimuleren en in 
gesprek te raken: “Ik geniet als hier om 2 uur ’s nachts de 
mensen nog niet haar huis willen gaan door de goede 
gesprekken”.
Doordeweeks werkt hij als ICTmedewerker op het ROC.  
Zijn ijshobby lijkt daarom wat ongewoon. De historie van 
Vittorio is bijzonder. In Iran had zijn familie het niet breed.  
Hij moest dus bijklussen als klein kind van acht jaar en ging 
aan de slag bij een kennis met een ijsfabriek. Daar leerde hij 
de kneepjes van het vak. 

De armoede van toen kan hij nog terughalen. Zijn vader was 
lid van de vakbond en van de sociaaldemocratische partij. 
Vittorio werd eveneens lid en in Nederland kwam hij met zijn 
idealen bij de PvdA uit. “Het gaat mij om het tegengaan van 
eenzaamheid en armoede. Dat streven maakt dat ik bij de 
PvdA op mijn plek ben.”
Door allerlei machtswisselingen werd het dertig jaar geleden in 
Iran voor hem te gevaarlijk. Na een lange weg over land kwam 
hij in Nederland aan. Met de belofte dat hij naar Amerka door 
zou kunnen. De mensensmokkelaars kwamen die belofte echter 
niet na. In Amsterdam volgde het eerste biertje ooit, aangeboden 
door de zwervers op het Waterlooplein. “Welkom in Nederland”, 
zeiden ze. Ondanks de strenge kou een zeer warm welkom.

Eenmaal in Tilburg geniet hij van de mix van mensen die in 
de stad wonen en leven. Vittorio: “Het zijn die verschillende 
achtergronden die de stad maken tot wat ze is. Die diversiteit 
zorgt voor kleur en gezelligheid. Kijk bijvoorbeeld naar de 
Korvelseweg, hoe iedereen daar met elkaar samenleeft.” 
Tijdens het interview lopen mensen langs die vragen of hij  
de stoeltjes verkoopt waarop wij zitten. Vittorio antwoordt:  
“Ik verkoop hier gedichten en ontmoeting, maar niet de stoeltjes”. 
Net als bij alle andere mensen die met hem in gesprek raken, 

tovert hij met zijn woorden een grote glimlach op hun gezicht.
Vittorio benadrukt hoe bijzonder het is dat je in Nederland als 
buitenlander mag stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen 
wanneer je minimaal vijf jaar legaal in Nederland verblijft. 
Dan hoor je er echt bij. 

En nu kan er dus ook op hem gestemd worden. Op plaats 
37 van de lijst van de Partij van de Arbeid. 

Wij willen een gezonde en behulpzame stad!

Strijdbare duwer houdt van Tilburgse mix

Niemand buitenspel!

Sportmanifest PvdA Tilburg SPORT MAAKT TILBURG STERKER EN SOCIALER
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KANDIDATENLIJST  
VAN DE PVDA TILBURG 
1. Yusuf Celik, 36 (m)

2. Bea Mieris, 48 (v)

3. Stefan Jansen, 32 (m)

4. Hans Rube, 63 (m)

5. Rita Barto, 71 (v)

6.  Evie Schürmann, 37 (v)

7.  Kenneth Stam, 30 (m)

8.  Joost Westland, 20 (m)

9.  Diana van Wanrooij, 24 (v)

10.  Jan Haenen, 32 (m)

11.  Kevin Hordijk, 33 (m)

12.  Murat Kocadag, 41 (m)

13.  Claudia Zurink, 42 (v)

14.  Paul van Duijnhoven, 56 (m)

15. Rens Overeem, 30 (m)

LIJSTDUWERS
16.  Fidan Iskenderkaptanoglu, 35 (v)

17.  Nihan Iskenderkaptanoglu, 35 (v)

18.  Ton Crone, 69 (m)

19.  Roel Oosterling, 22 (m)

20.  Samira Hakim, 35 (v)

21.  Dennis van Scheppingen, 38 (m)

22.  Hans Krosse, 70 (m)

23.  Arjan Pronk, 48 (m)

24.  Maureen Witlox, 61 (v)

25.  Hans van Iersel, 61 (m)

26.  Jan Pieter Vorsteveld, 65 (m)

27.  Jan Wouters, 65 (m)

28.  Jan Corbey, 69 (m)

29.  Nick Brabers, 24 (m)

30.  Michael van Staveren, 32 (m)

31.  Sofie Meeuwissen, 35 (v)

32.  Jan Stuart, 71 (m)

33.  Willem Bongaarts, 71 (m) 

34.  Maya Butalid, 59 (v)

35.  Guus Sluijter, 59 (m)

36.  Auke Blaauwbroek, 56 (m)

37.  Vittorio Desikan, 51 (m)

In Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout is een groot 
gebrek aan betaalbare sociale huurwoningen en middel-
dure huurwoningen. Alle mensen in onze gemeente 
moeten prettig kunnen wonen in hun eigen leefomgeving. 
Een gevarieerd samengestelde wijk geeft meer kansen 
aan arme mensen op een beter leven. Per wijk moet in 
samenspraak met de bewoners van die wijk bekeken 
worden aan welke type woningen in welke prijsklassen 
behoefte is. 

Ouderen moeten in hun eigen wijk kunnen blijven wonen.  
In elke wijk moeten voldoende mogelijkheden zijn op het 
gebeid van zorg en welzijn. Met de ouderen in elke wijk moet 
dit besproken en gerealiseerd worden. 
Arme mensen hebben vaak te hoge woonlasten. Er blijft geen 
geld over om van te leven. Om een einde te maken aan deze 
situatie, moet er een woonlastenfonds komen. 
Groen in en om de stad is voor alle mensen van belang. Het is 
goed voor de gezondheid, voor het klimaat en voor het milieu. 
Het groen moet goed worden onderhouden. 
Door te investeren in groen wordt de stad aangenamer om in  
te leven. Nu is de stad een stenen eiland dat in de zomer veel te 
warm wordt en waar het water moeilijk weg kan. Voor een beter 
klimaat en een beter milieu is het belangrijk dat geïnvesteerd 
wordt in groene daken, groene gevels en groene tuinen. 
Er moeten verschillende typen woningen gerealiseerd kunnen 
worden in Tilburg, zoals tiny houses, bouwen in (collectief) 
particulier opdrachtgeverschap en herbestemmen van 
leegstaande panden voor bijzondere doelgroepen zoals 
arbeidsmigranten en statushouders. 
De afgelopen raadsperiode heeft de PvdA ervoor gezorgd dat 
er tot 2020 1640 sociale huurwoningen gerealiseerd worden 
in Tilburg, Udenhout en BerkelEnschot. 
De PvdA heeft ervoor gezorgd dat er een woonlastencompen-
satiefonds is gekomen voor mensen die door omstandig
heden hun huur niet meer kunnen betalen. Zij komen voor 
tijdelijke compensatie in aanmerking. De woningbouw

corporaties zoeken binnen 6 maanden tot een jaar een 
structurele oplossing met de huurder bijvoorbeeld in de  
vorm van goedkopere woonruimte. 

OUDEREN
De PvdA fractie heeft aandacht gevraagd voor het langer 
zelfstandig wonen in Tilburg. Door de decentralisatie van de 
zorg zullen ouderen vaker en langer zelfstandig blijven 
wonen. De PvdA fractie heeft het college verzocht alle 
voorwaarden op het gebied van wonen, zorg, welzijn en 
veiligheid in kaart te brengen en te bespreken met de 
ouderen, maatschappelijke organisaties en de raad.  
Daar moeten oplossingen op maat uit voortkomen. 
Door de inzet van de PvdA fractie is er een bed, bad en brood 
regeling in Tilburg gekomen. De berichten over uitgeproce-
deerde asielzoekers die door de grote steden zwierven en op 
onveilige plekken sliepen brachten de fractie ertoe om het 
college op te dragen ook in Tilburg opvang mogelijk te 
maken. Niemand hoeft op straat of op een onveilige plek te 
slapen. De bed, bad en brood regeling voor uitgeprocedeerde 
asielzoekers moet daarom blijven bestaan. 

De PvdA fractie heeft opgeroepen opvang te regelen toen een 
grote stroom vluchtelingen richting Europa kwam. Het duurde 
lang voordat het college in actie kwam, maar uiteindelijk kwamen 
er twee tijdelijke plekken waar honderden vluchtelingen 
konden verblijven totdat ze hun verblijfsstatus verkregen. 
Tilburg heeft zich vervolgens ingezet om deze vluchtelingen voor 
Tilburg te behouden door ze huisvesting aan te bieden in de 
verschillende Tilburgse wijken.
De PvdA fractie heeft het college verzocht zich in te spannen 
voor het huisvesten van arbeidsmigranten in leegstaande 
panden. Veelal wonen arbeidsmigranten in slechte omstandig
heden en hebben gemeenten leegstaand vastgoed. De PvdA 
wil dit aan elkaar koppelen. Binnenkort komen in een voor    
malig kantoorpand langs de Kanaalzone woningen voor 
buitenlandse werknemers. 

Al decennialang is de politieke koers van de PvdA in 
Tilburg gebaseerd op het signaleren van wat er in 
wijken, buurten en inmiddels ook in de beide dorpen 
gebeurt. Het wijkgericht werken (de wijkaanpak) zit in 
de vezels van de PvdA. Dit houdt in dat de wijken onze 
oren en ogen zijn en dat we initiatieven die vanuit de 
wijken komen willen stimuleren en faciliteren. 

Het is maatwerk, omdat elke wijk/buurt/dorp toch weer anders 
is. Dit hebben we jaren gedaan door middel van de impuls
wijken vanuit het zogenaamde Tilburg Akkoord. Daarin kregen 
de 5 wijken die het slechtst scoorden op het vlak van werk
gelegenheid, schooluitval en armoede extra aandacht.
En dat had succes!
De PvdA wil deze wijze van wijkaanpak dan ook voortzetten.
Verder willen wij de wijk en dorpsraden versterken. Zodat zij 
nog meer de spilfunctie krijgen tussen de burger en de gemeente. 
Daarnaast steunt de PvdA ook de ontwikkelingen van de Wijk 
aan Zet. Daarmee krijgt de wijk meer bevoegdheden om zelf 
beslissingen te nemen over een reëel buurtbudget. 
Op aandringen van de wijkraden zelf wil de PvdA dat de 
gemeente Tilburg de zogenaamde dragers in een wijk 
onder steunt om zo met de al bestaande organisaties 
verbeteringen in hun woonomgeving aan te brengen. 
Wij zijn ervan overtuigd dat de wijk(mensen) deze bewoners, 
die de gemeente niet kan bereiken, wel zullen vinden.  
Zij kunnen wel achter die voordeuren komen. 
Het verminderen en het oplossen van de sociale  
problemen achter de voordeur is een van de 
grootste uitdagingen voor de komende periode.

Wist u dat we door het wonen in Tilburg gemiddeld 6,1 
sigaretten per dag meeroken? Tilburg staat daarmee op plek 21 
in de lijst van meerooksteden. Het gemiddelde in Nederland 
ligt op 5,3 sigaret.

Het inademen van vervuilde lucht door hoge concentraties fijnstof, 
roet en stikstofdioxide veroorzaakt schade aan onze gezondheid. 
Deze vervuilde lucht ontstaat vooral door auto’s en bromen 
snor verkeer. Ook houtkachels dragen een stevig steentje bij.  
In sommige (binnen)steden worden die 
dan ook aan banden gelegd.

De schôônste stad van ‘t laand verdient ook de 
schôônste lucht van ‘t laand.

Bewoners van het centrum geven aan dat 
ze wekelijks hun ramen moeten wassen 
vanwege het pikzwarte fijnstof. Oplossingen 
die bewoners aangeven zijn: minder auto’s 
in de binnenstad, een lagere snelheid op 
de wegen, betere doorstroom en gratis 
openbaar vervoer. 
Er moet iets gebeuren, dat is duidelijk.  
De PvdA is voor een sloopregeling van 
vervuilende diesel en oudere benzine
auto’s en een ‘verzwaarde’ milieuzone.  

De maatregelen zijn bedoeld om het Tilburgs wagenpark versneld 
te verschonen. 

LANGER LEVEN
Als in Tilburg een verzwaarde milieuzone ingevoerd wordt dan  
leidt dit tot een gezondheidswinst met een langere levensverwach-
ting van een half jaar voor bewoners rondom hotspots in Tilburg. 
Mensen met een lager inkomen kunnen in onze voorstellen hun 
auto budgetneutraal omwisselen. 

Niet in het college de afgelopen vier jaar, 
maar toch heeft de PvdA een aantal belang
rijke resultaten behaald:

1. GESUBSIDIEERDE BANEN  Het voorstel Brigade Tilburg Werkt 
heeft met als doel langdurig werklozen aan het werk te helpen gaat 
uitgevoerd worden. De Brigade zet in op extra conciërges in het 
onderwijs, toezicht en onderhoud van de openbare ruimte, 
ouderenzorg, ondersteuning van sportverenigingen en toezicht  
op sport en speelplekken. 

2. GELD VOOR ARME KINDEREN  De PvdA Tilburg heeft in haar 
plan ‘Armoedebestrijding kan beter’ voorstellen gedaan om de 
armoedebestrijding te verbeteren. Vanuit de vorige regering met 
daarin de PvdA kwam goed nieuws. Structureel komt er 1.3 miljoen 
extra voor hulp in natura aan arme Tilburgse jeugdigen. Als we 
zorgen dat de arme jeugd mee kan doen op school, op de sportclub 
en met culturele activiteiten verbetert hun perspectief en de kans 
op een baan. 

3. BESCHUT WERK  De PvdA wil opnieuw investeren in Beschut 
Werk. We beschouwen arbeid als een recht, ook voor hen die niet 
meekunnen. Het Beschut Werk mag daarbij geen afvoerputje te zijn 
voor iedereen met een vlekje. Mensen die echt niet mee kunnen  
in het reguliere arbeidsproces bieden wij werk aan binnen een 
beschutte omgeving. De PvdA Tilburg laat niemand los.  
We kregen hier de afgelopen raadsperiode als oppositiepartij  
geen meerderheid voor. De vorige regering met de PvdA droeg de 
gemeenten die gestopt waren met beschut werk echter wel op dat 
te herstellen. 

4. SOCIALE HUURWONINGEN  De afgelopen raadsperiode heeft 
de PvdA gezorgd dat er tot 2020 1640 sociale huurwoningen bij 
komen in Tilburg, Udenhout en BerkelEnschot. De fractie droeg het 
college op alles in het werk te stellen om in samenspraak met 
marktpartijen en woningbouwcorporaties voldoende sociale 
huurwoningen te bouwen. Deze huizen moeten met name in 
wijken komen waar het aandeel sociale huurwoningen nog niet 
hoog is. In wijken waar het aandeel sociale huurwoningen hoog is 
wil de PvdA fractie middeldure huurwoningen. Een PvdA voorstel 
om die met name in focuswijken te bouwen is aangenomen. 

5. LOKAAL KLIMAATPLAN  Ons voorstel voor een lokaal klimaat-
plan kreeg een meerderheid. Met het nieuwe klimaatplan wordt 
afgestapt van de vrijblijvendheid van het oude klimaatbeleid.  
Het voorstel riep het college op om voorbereidingen te treffen voor 
een lokale klimaatverordening. Dit leidt tot minder luchtveront
reiniging, tot een snellere overgang naar duurzame energie en tot 
besparing op energie, waarvan de Tilburger in zijn portemonnee 
moet gaan profiteren. 

6. FIETSTUNNEL ONDER RINGBAAN ZUID  Dankzij een voorstel 
van de PvdA komt er een fietstunnel onder de Ringbaan Zuid.  
Goed nieuws voor leerlingen en studenten die onderwijs volgen  
op de onderwijscampus Stappegoor en voor andere Tilburgers die 
richting het Stappegoorgebied fietsen om te sporten of om naar de 
bioscoop te gaan. Met de komst van het Vakcollege en een nieuw 
gebouw voor Fontys groeit het aantal fietsers. De Ringbaan Zuid ter 
hoogte van de Trouwlaan en de Stappegoorweg is voor langzaam 
verkeer een gevaarlijke 70 km weg om over te steken. Precies daar 
gaat de tunnel aangelegd worden.

Wij willen fijn en betaalbaar wonen Goed leven vereist schone lucht!

Banen, verkeer, kinderen en klimaat

Steun voor 
de betrokken 
burger
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