
1. EEN THUIS 
    VOOR IEDEREEN
Wonen voor mensen, niet voor winst! Tijdens het Tilburgs
Woonprotest klonk deze kreet uit honderden kelen. De kans op een
woning is de afgelopen jaren fors afgenomen. De betaalbare
huizen vallen in handen van pandjesbazen en het aantal sociale
huurwoningen is echt te laag. Dat moet veranderen!

Ja, we moeten meer bouwen; voor starters, gezinnen,
studenten en ouderen. We moeten ook minder slopen:
we stoppen de sloop van sociale huurwoningen zolang er
onvoldoende aanbod is. 

We vinden dat in deze tijd elke woning bewoond moet worden.
Leegstand moeten eigenaren in de portemonnee voelen. Huizen
opkopen om deze vervolgens tegen woekerprijzen te verhuren of
door te verkopen wordt verleden tijd. Pandjesbazen en opkopers
zijn niet meer welkom. Tilburgse woningen worden fatsoenlijk
onderhouden en tegen fatsoenlijke prijzen aangeboden. De markt
wordt aan banden gelegd. Iedere Tilburger verdient een eigen
thuis.

Of je nu starter bent, in een groter huis een gezin wilt stichten, of
als oudere dichtbij huis een plek zoekt om fijn oud te worden:
alleen samen vinden we de oplossing voor het woonprobleem .
Daarom komen we met een Deltaplan Wonen: een plan met
keuzes die nodig zijn om voor iedereen weer een huis beschikbaar
te hebben.

Tilburg moet flink bijbouwen. We bouwen de komende vier jaar
elk jaar 2500 woningen, dat zijn er jaarlijks 1000 meer dan de
huidige planning.
Bij ieder bouwproject is minstens 40% sociale huur en 40%
koopwoningen onder de NHG-grens totdat het tekort aan
goedkope woningen is ingelopen. Iedereen verdient een
betaalbare woning. We maken hiervoor bindende afspraken.
Het aantal sociale huurwoningen mag niet afnemen. Op het
verkopen van sociale huurwoningen komt een lokaal verbod.
Er komt een opkoopverbod voor betaalbare woningen (tot de
NHG-grens). Woningen zijn immers geen beleggingsobjecten
maar plaatsen om te leven.
Om een snelle oplossing voor het woningtekort te bieden,
faciliteert de gemeente het bouwen van huizen met goedkope
materialen op gepachte grond. Deze huizen kunnen ver onder
de huidige prijzen verkocht of verhuurd worden. De woningen
worden zo duurzaam mogelijk gebouwd, zijn schakelbaar en
verplaatsbaar.

Bouwen



Leegstand
Om langdurige leegstand tegen te gaan starten we een proef van 4 jaar
waarin kraken tijdelijk is toegestaan. Dit geldt voor panden en grond die
langer dan een jaar leegstaan.
Leegstaande kantoren worden waar mogelijk met hulp van de gemeente
omgezet in (tijdelijke) woningen door bijvoorbeeld wijzigingen in het
bestemmingsplan.
Eigenaren van langdurig leegstaande woningen worden harder
aangespoord om tot verkoop of verhuur over te gaan. Er komt aanvullend
een leegstandsheffing en bewoningsplicht voor de hele stad.
De gemeente Tilburg voert een actief beleid van 'naming and shaming'
waar verhuurders van panden die langer dan een jaar leegstaan
publiekelijk ter verantwoording worden geroepen via kranten en websites.

Sociale huurwoningen
We lobbyen voor afschaffing van de verhuurdersheffing zodat
woningcorporaties voldoende geld hebben voor onderhoud,
verduurzaming en bouwen.
Wanneer een kind dat in een sociale huurwoning woont 18 wordt, wordt hij
of zij automatisch ingeschreven voor Woning in Zicht, behalve wanneer
het kind dit niet wil. Zo bouwen jongeren automatisch inschrijftijd op. Zij
hebben deze inschrijftijd hard nodig.
Ieder kind dat 18 wordt en in een huurwoning woont, wordt direct
medebewoner van deze huurwoning. Zo voorkomen we dat kinderen
gedwongen uit huis moeten wanneer de ouders overlijden of verhuizen.
Het nieuwe gemeentelijke huurteam wordt in grotere omvang voortgezet
en krijgt extra expertise voor onderzoek naar woningen van
arbeidsmigranten.

Studentenwoningen
In samenwerking met onderwijsinstellingen en woningcorporaties wordt
een Tilburgse studentenhuisvesting coöperatie opgericht.
De universiteit en hogescholen zijn mede verantwoordelijk voor
woonruimte voor internationale studenten. De gemeente gaat in overleg
met de instellingen waarbij onder andere de beschikbaarheid van
studentenwoningen bij werving van internationale studenten wordt
meegenomen.
We verbieden ‘Dutch Only’ studentenhuisvesting. Internationale studenten
die naar onze stad komen worden vaak geconfronteerd met advertenties
waar ‘niet-Nederlandse’ studenten aan de voordeur worden uitgesloten.
Dat is discriminatie, en daarom gaan we handhaven op gelijkwaardigheid
in de woningmarkt.
De gemeente realiseert in de komende raadsperiode 

De gemeente start een proef om samenwonen van vrienden met een
'Friends contract' beter mogelijk te maken. Zo kunnen ook mensen zonder
partner met iemand samen een huis huren zonder woningdelerskorting.

      500 studentenwoningen voor huisvesting van korte duur (5 tot 7 maanden).



Ouderen
We bouwen twee knarrenhofjes: een mooi hof met gezamenlijk groen waar
ouderen goed en betaalbaar samen kunnen leven met alle voorzieningen
die ze nodig hebben in de buurt. Op deze manier bevorderen we
doorstroom op de woningmarkt.
Alle bewoners op leeftijd worden geholpen door een speciale senioren-
wooncoach die het verhuisproces naar een seniorenwoning begeleidt.
Reguliere verzorgingshuizen sluiten onvoldoende aan op de noden van
eerste en tweede generatie personen met een migratieachtergrond. Voor
deze ouderen is het lastig zich in een tweede taal te uiten, sluiten leef- en
eetgewoonten slecht aan en lijkt de inrichting niet op wat zij vroeger
gewend waren. Daarom maakt de gemeente Tilburg de komst van twee
verzorgingstehuizen specifiek gericht op migrantengroepen mogelijk.

Betrokkenheid
Bewoners worden vanaf het begin betrokken bij
woningbouwontwikkelingen in hun wijk of dorp en hun woonwensen
worden daarbij betrokken zodat jongeren en ouderen in hun wijk of dorp
kunnen blijven wonen.


