
SPORT IN POSITIE  Sportbeleid moet voor, met en door 
Tilburgse sportverenigingen worden opgesteld. De PvdA heeft 
twee jaar geleden een initiatiefvoorstel geschreven om de sport 
in positie te krijgen. Met de vernieuwde Tilburgse Sportraad is 
dat goed gelukt. Nu is het zaak om deze koers door te zetten en 
het manifest, dat is opgesteld door de Tilburgse Sportraad, als 
uitgangspunt voor het sportbeleid te nemen.  

BETAALBARE SPORTACCOMMODATIES  Sport moet 
toe gankelijk en betaalbaar blijven voor zoveel mogelijk  
Tilburgers. Uit onderzoek in B5 verband blijkt dat de huur
tarieven hoger dan gemiddeld liggen. De PvdA wil graag 
meer Tilburgers in beweging brengen en wil graag zoeken 
naar manieren en oplossingen waarmee de huurtarieven 
verlaagd kunnen worden.  

BEWEGEN IN DE BUITENRUIMTE  Als de buitenruimte 
uitnodigd om te bewegen zullen waarschijnlijk meer Tilburgers 
dat ook overwegen. De PvdA is van mening dat kleine aanpas
singen in de openbare ruimte, zoals tapwaterpunten, een voor 
gebruikers gescheiden weg, een verbrede fietspad, stimulerend 
kunnen werken om mensen in beweging te krijgen, danwel 
bestaande sporters beter te faciliteren.  In dit verband noemen 
we ook de realisatie van het Sportkanaal. Het Sportkanaal is 
geboren als burgerinitiatief. Sporten, spelen en recreëren langs 
de oevers van het Wilhelminakanaal. De PvdA wil dit plan graag 
alsnog realiseren en daar waar het kan versterken, maar merkt 
op dat in de huidige ruimtelijke planning onvoldoende 
rekening wordt gehouden met het concept. 

VERBIND SPORT(VERENIGINGEN) MET ZORG EN 
WELZIJN  De sportclub is een van de weinige plekken waar 
mensen elkaar nog ontmoeten. Net als in de maatschappij 
worden bestuurders en vrijwilligers geconfronteerd met zaken 
die eigenlijk niet tot de kerntaak van het sporten behoren. 
Dan is het fijn om terug te kunnen vallen op professionals die 
daar wel voor zijn geschoold. De PvdA Tilburg wil de verbinding 
met welzijn en zorg stimuleren en versterken.

STIMULEER EEN VEILIG SPORTKLIMAAT  Sport is emotie. 
Bij emotie kan nog wel eens ongewenst gedrag bij komen 
kijken. Wij willen met name sportplezier stimuleren zodat 
eenieder prettig kan sporten. Verenigingen en vrijwilligers  
die bewust werken aan het stimuleren van een prettig 
sportklimaat verdienden een compliment. Wij zouden graag 
een compliment, gelijksoortig zoals voor de mantelzorgers 
beschikbaar is, voor de sport in het leven willen roepen.

INTENSIVEER ONDERSTEUNING VERENIGINGEN   
De sportverenigingen drijven op vrijwilligers. Om hen bij  
te staan en te ontlasten willen we verenigingsondersteuning 
uitbreiden, zodat verenigingen nog beter bediend kunnen 
worden, de relatie met de clubs te versterken en in positie 
kunnen komen in de organisatie om verbindingen met 
andere afdelingen te leggen. 

200 PUBLIEKE BANEN IN DE SPORT  Tilburg gaat 
gesubsidieerde 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. Sport  
is van meerwaarde voor de maatschappij. De PvdA wil 
minimaal 200 publieke banen in de sport. 

SOCIALE HYPOTHEEK  Financiering voor een verbouwing, 
herbouw of nieuwbouw gaan vaak gepaard met moeilijk
heden rondom financiering. De PvdA is van mening dat de 
sport geholpen mag worden bij dit vraagstuk. Dat willen wij 
doen door een sociale hypotheek in het leven te roepen.  
De sociale hypotheek heeft het kenmerk dat naast een 
financiële aflossing ook de mogelijkheid biedt een tegen
prestatie te doen in natura, dan wel in een maatschappelijke 
bijdrage richting uitdagingen in de wijk. Daarmee stimuleren 
we dat sportverenigingen sterker wortelen in de wijk.

SPORTEN VOOR OUDEREN  Vitaal oud worden en  
gezond blijven. De PvdA Tilburg wil graag dat ouderen in 
beweging blijven. Dit heeft namelijk veel positieve effecten 
tot gevolg. Wij willen stimuleren dat ouderen in beweging 
blijven en willen daartoe, vergelijkbaar met het jeugdsport
fonds, een ouderensportfonds in het leven roepen. 

SPORT ALS BASIS VOOR EEN GEZONDE TOEKOMST
Jong geleerd is oud gedaan. Elk kind zou moeten kunnen 
sporten. Sporten legt de basis voor een gezond bestaan.  
Om te stimuleren dat elk kind op jonge leeftijd in aanraking 
komt met sport willen we sport voor 4 en 5 jarigen gratis 
maken in de vorm van een uitbreiding van de meedoen
regeling van 100 naar 200 euro en deze vervolgens beschik
baar te maken voor alle kinderen.  

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 graag het gratis zwem  
men met TJIPpas opnieuw invoeren.
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SPORTMANIFEST: 
SPORT MAAKT TILBURG STERKER EN SOCIALER
De PvdA Tilburg draagt de sport in Tilburg een warm hart toe. De sport biedt de Tilburgse samenleving namelijk 
heel veel voordelen. Het is goed voor de gezondheid,  de sociale cohesie, we ontlenen trots aan mooie sportpresta-
ties en genieten om er naar te kijken.  De PvdA Tilburg is van mening dat de sport veel te bieden heeft en doet 
voor de versterking van de sport een elftal suggesties;


