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De gemeente Tilburg als Ongedeelde Stad. Dat is waar we als PvdA voor gaan. De vraag is of deze 

woonagenda bijdraagt aan een ongedeelde stad. Er is alvast geluisterd naar de inbreng van een ieder 

die de afgelopen tijd heeft meegepraat over de nieuwe woonagenda. Alle aandachtspunten zijn 

terug te vinden in de voorliggende woonagenda. Zo hameren we er als PvdA altijd op dat er genoeg 

sociale huurwoningen moeten zijn voor de mensen met de lage inkomens. De inzet van 2020 tot 

2025 is een toevoeging van 800 sociale huurwoningen. Daarbij gaat het college uit van een 

economische basis situatie. Door de corona crisis is er inmiddels sprake van een recessie. Verwacht 

wordt dat er een diepe recessie op ons afkomt. Het sombere scenario van RIGO vinden we als PvdA 

daarom meer passend. We zetten liever in op een uitbreiding van 1170 sociale huurwoningen (1260-

90 die al in aanbouw zijn). Mooi dat er bij nieuwe woningbouwprojecten van meer dan 50 woningen 

voortaan minimaal 20% sociaal en minimaal 10% middelduur moet worden gerealiseerd. Dat is alvast 

een welkome toevoeging. En het leidt er toe dat mensen met de lage inkomens ook een kans krijgen 

om in de populaire gebieden te gaan wonen. Met de percentages die worden voorgesteld is de kans 

daarop wat de PvdA betreft nog wel te klein. Gezien de inkomensverdeling van de Tilburgers zetten 

we als PvdA liever in op minimaal 30% sociaal en minimaal 20% middelduur. De minimale 

percentages sociaal en middelhuur gelden ook voor grote woonzorgprojecten zoals de Leyhoeve 

lezen we in antwoord op onze vragen. Daar zijn we als PvdA blij mee. Ook ouderen met lage 

inkomens moeten de kans krijgen er te wonen. Fijn dat er tijdelijke woningen gerealiseerd gaan 

worden voor spoedzoekers. Het is nog onduidelijk hoe dat precies vorm krijgt. Kan de wethouder 

daar meer duidelijkheid over geven? En het is goed dat er aandacht is voor arbeidsmigranten, voor 

studenten, voor mensen die behoefte hebben aan begeleid wonen, voor talenten en voor 

woonwagenbewoners. Hoe het met woonprojecten zal gaan met minder dan 50 woningen is voor 

ons een vraagteken. Ligt het gevaar hier op de loer dat ontwikkelaars voornamelijk dure woningen 

gaan bouwen? Hierin zullen de gebiedsprofielen hopelijk een sturende rol gaan vervullen. We willen 

dan ook dat de gebiedsprofielen met de bewoners en andere belanghebbenden in de wijk of in het 

dorp worden opgesteld en bepalend worden voor wat er in de verschillende wijken gebouwd wordt. 

Als dat werkt dan hebben we als gemeente Tilburg een gouden kans om jongeren voor de dorpen te 

behouden, om ouderen door te laten stromen in hun eigen wijk, om in dure wijken sociale 

huurwoningen te bouwen, om in goedkope wijken duurdere woningen te bouwen, om 

buurtontmoetingspunten te realiseren en om wonen en zorg goed aan elkaar te koppelen. Kan de 

wethouder aangeven hoe sturend de gebiedsprofielen gaan worden? En hoe we dat proces als raad 

kunnen volgen en controleren? Dat is vrij cruciaal voor het doen slagen van deze woonagenda. Mooi 

dat wordt gestart met een gebiedsprofiel voor Biezenmortel. Mooi dat de bewoners van ons nieuwe 

dorp al precies weten wat ze willen, inclusief een Minitopia voor Tiny Houses. Dat komt maar 

moeizaam van de grond in de gemeente Tilburg. Het zou heel mooi zijn als het in het nieuwe stukje 

van de gemeente Tilburg, het dorp Biezenmortel gaat gebeuren. We hebben als PvdA in de afgelopen 

jaren verschillende voorstellen ingediend die met wonen te maken hebben: een 

woonlastencompensatiefonds, het bouwen van middeldure woningen in focuswijken, het 

inventariseren van woonwensen van ouderen en mensen met een zorgvraag, het stimuleren van 

buurtontmoetingspunten, het instellen van een zelfbewoningsplicht en het tegengaan van energie 

armoede. Het woonlastencompensatiefonds is er op maat gekomen voor mensen die tijdelijk de 

woonlasten niet meer kunnen opbrengen. Fijn om te lezen in antwoord op onze vragen dat het fonds 

behouden blijft voor de nieuwe periode en in het woonconvenant wordt opgenomen. Het bouwen 

van middeldure woningen in focuswijken werd unaniem door de vorige gemeenteraad aangenomen. 

We zien aandacht voor PACT wijken in deze woonvisie . Kan de wethouder aangeven hoe het staat 



met de bouwopgaven in de focus- en pactwijken? Het college is aan de slag gegaan met het 

inventariseren van woonwensen van ouderen en mensen met een zorgvraag in het kader van het 

opstellen van de integrale kijk op ouderen. Daarin komt naar voren dat er behoefte is aan een 

passend woonaanbod in de eigen wijk, aan nieuwe woonconcepten, aan ondersteuning om het 

verhuisproces te begeleiden en aan ontmoetingsplekken. De wens van ouderen is om geclusterd te 

gaan wonen lezen we in het onderzoeksrapport van Rigo.  Het gaat de komende jaren alvast om 340 

ouderen. In de uitvoeringsagenda lezen we niet specifiek iets over geclusterd wonen. Hoe gaat het 

college hierop anticiperen? Ouderen gaan ontzorgd worden door welzijns-, zorgorganisaties en 

corporaties als daar behoefte aan is en er plannen zijn om te gaan verhuizen naar een meer geschikte 

woning. Dat is een goede ontwikkeling voor ouderen die liever wat kleiner gaan wonen en voor 

gezinnen die in de huizen kunnen gaan wonen die vrij komen. Het stimuleren van 

buurtontmoetingspunten samen met welzijnspartners, zorgpartners en corporaties staat vermeld in 

deze woonagenda en staat gepland voor 2022. Kan dat naar voren gehaald worden? Bij het instellen 

van een zelfbewoningsplicht voor bestaande koopwoningen is het wachten op pilots die in 

verschillende steden lopen. Zodra het kan zal de gemeente Tilburg het overwegen. Als PvdA vinden 

we dat het ingevoerd moet worden zodra het wettelijk kan. We vinden het van belang dat het 

opkopen van woningen door beleggers en door rijke ouders stopt. Geef starters en mensen met 

middeninkomens de kans om huizen te kopen en er zelf in te gaan wonen. Huizen zijn geen 

beleggingsobjecten en geen speeltjes voor rijke ouders. Laten we ons liever inspannen voor 

betaalbare studentenhuisvesting zoals de fractie SAM vraagt. Iedereen, ongeacht de dikte van de 

portemonnee van de ouders moet in Tilburg kunnen studeren en wonen. Hoe gaat het college voor 

betaalbare studentenhuisvesting zorgen? De stijging van de energielasten tast de betaalbaarheid van 

het wonen aan. Het tegengaan van energie armoede is een hardnekkige kwestie. Hoe en wanneer 

gaat het college dit aanpakken voor de mensen met de lage inkomens in onze gemeente? We zien 

veel terug in deze woonagenda. Dat is fijn maar gaat het ook daadwerkelijk gerealiseerd worden? 

Dat is de grote vraag bij deze woonagenda. De groep Wonen in de Toekomst wacht al vele jaren op 

een CPO plek. Om moedeloos van te worden. Kan de wethouder toezeggen dat WidT daadwerkelijk 

een plek gaat krijgen in het fabriekskwartier? Tot zover.  

 


