
3. GOED KLIMAAT
VOOR IEDEREEN
Bosbranden, overstromingen en extreme opwarming van de aarde.
We mogen geen moment verspillen om het klimaat in Tilburg fors
te verbeteren. Tilburg heeft de warmste binnenstad van West-
Europa en behoort tot de steden met de slechtste luchtkwaliteit.
Bovendien is Tilburg op het vlak van klimaat en energie
allesbehalve klaar voor de toekomst. Grote beloftes worden niet
waargemaakt en gereserveerd geld wordt niet uitgegeven; alsof we
nog vele jaren hebben om de problemen op te lossen. Iedereen
verdient een gezonde aarde en een gezond Tilburg; met frisse
lucht, hergebruik van grondstoffen en normale
weersomstandigheden.

Wij staan voor een Tilburg waar je vrij kunt ademen en
het ook in de toekomst gelukkig en gezond wonen is.
Waar we de verstening van de stad aanpakken en
zorgen dat water weg kan lopen. Met meer groen, beter
onderhouden parken, en duurzaamheid betaalbaar voor
iedereen. Of je je duurzaam en gezond kunt gedragen
mag niet afhangen van je portemonnee. We hebben
iedereen nodig om Tilburg duurzaam en gezond te
maken! 

Vervuilers moeten veranderen of stoppen. Wie mee wil bewegen
naar een gezond klimaat, krijgt ondersteuning. Wie blijft vervuilen
komt ons op zijn weg tegen. Megaveehouders zorgen voor zure
regens in de Loonse- en Drunense duinen. Die regens tasten het
natuurgebied aan en zorgen ervoor dat de pootjes van jonge
vogels afbreken door een gebrek aan kalk. We moeten nu iets
doen en hebben geen tijd te verliezen. Nu ingrijpen zorgt er
bovendien voor dat er stikstofruimte vrijkomt waarmee we
broodnodige huizen kunnen bouwen. Wie het klimaat helpt, helpt
daarmee ook de huizenzoeker.
 
Wij willen dat Tilburg een stad is om trots op te zijn, voor de
mensen die er nu wonen en voor al die toekomstige generaties.
Daarom presenteren we een stevig Tilburgs Investeringsplan!
Waarbij iedereen een steentje moet bijdragen en waarbij iedereen
ongeacht zijn of haar portemonnee van de voordelen van de
transitie kan genieten.



Duurzaamheid
De gemeente betaalt duurzame maatregelen zoals dubbel glas,
zonnepanelen en groene daken vooruit. Als bewoner betaal je dit gespreid
terug waardoor je maandlasten niet stijgen. Zo is duurzaamheid voor
iedereen betaalbaar.
Bewoners met lage inkomens worden versneld geholpen met de isolatie en
verduurzaming van hun woning.
Er komt een actieplan om particuliere verhuurders aan te zetten tot
verduurzaming.
De gemeente Tilburg zal als organisatie (inclusief alle gebouwen) in 2030
energieneutraal zijn.
Bij projecten in de openbare ruimte wordt verplicht gekeken en gezocht
naar maatregelen die het klimaat en het stedelijk milieu verbeteren.
Om het hergebruik te bevorderen komt bij iedere milieustraat een goed
herkenbaar inleverpunt voor bruikbare spullen en een ambachtelijke
werkplaats voor reparaties.

Luchtkwaliteit
We kopen de drie grootste agrarische vervuilers in de gemeente uit om
natuurgebieden te beschermen en we bouwen met de vrijgekomen
stikstofruimte extra woningen.
Tilburg heeft meer aandacht voor luchtkwaliteit. We stoppen bijvoorbeeld
sluipverkeer van vrachtwagens in woonwijken; levensgevaarlijk en heel
slecht voor de luchtkwaliteit. Vrachtwagens worden in sluipgebieden
verboden en moeten zoveel mogelijk de ringbanen en grote wegen
gebruiken door verkeerskundige maatregelen.
We bouwen geen nieuwe grote bedrijventerreinen in Tilburg. Bestaande
bedrijventerreinen worden volgebouwd, ook de hoogte in, voordat nieuwe
bedrijventerreinen worden gebouwd. Voor Mkb’ers die willen uitbreiden
creëren we waar nodig kleinschalige bedrijventerreinen die niet ten koste
gaan van natuurgebieden.

Groen
Groen moet goed worden onderhouden. Op basis van signalen van
bewoners reserveren we extra geld voor groenonderhoud buiten de
ringbanen.
Tilburg is te versteend. We zorgen voor meer groen door heel de stad,
verbeteren zo het leefklimaat en zorgen voor verkoeling.
We vergroenen Tilburg door het planten van 10.000 extra bomen.
In de wijken en dorpen is expertise en budget op het gebied van groen
aanwezig zodat in overleg met bewoners straten, tuinen en daken groen
kunnen worden. Wateroverlast wordt erdoor tegengegaan en de
biodiversiteit wordt erdoor versterkt.
Bij evenementen in parken wordt de schade vooral aangericht bij het
opbouwen en afbreken. Kleinschalige festivals in parken blijven mogelijk
maar we maken duidelijke afspraken om schade aan parken te voorkomen
en zetten hier boetes voor herstelwerkzaamheden op en controleren.
Het groene buitengebied van Tilburg krijgt bescherming door inzet op
natuurbehoud en met extra menskracht in de vorm van een moderne
uitvoering van de veldwachter als groene BOA.



Openbaar vervoer
We verbeteren het openbaar vervoer, fietspaden, en wandelroutes om het
gebruik van auto's af te remmen. Een nieuw treinstation in Berkel-
Enschot/Udenhout kan niet langer wachten.
Het openbaar vervoer tussen de dorpen en de stad moet worden
behouden en verbeterd, desnoods met gemeentelijke buurtbussen.

Energie
Energie moet betaalbaar zijn. Daarom houden we de nieuwe opwekkers
van groene stroom zoals windparken zo veel mogelijk het bezit van ons
allemaal. Op die manier zorgen we dat niemand buitengesloten wordt, en
er niet betaald hoeft te worden voor de winst van anderen.
Om gedegen beleid en verantwoording te waarborgen strijden we voor
een Tilburgs energiebedrijf onder controle van de gemeenteraad.
Tilburg moet de ambities uit de lokale klimaatverordening waar maken; 2%
energiebesparing per jaar en 2% extra opwekking van duurzame energie
per jaar.
Zonnepanelen en windmolenparken in publiek bezit bieden de
mogelijkheid aan minima om goedkoop te participeren. Op deze manier
profiteert iedereen van de energietransitie. Mensen die voorop lopen in de
energietransitie door het oprichten van energiecoöperaties, ondersteunen
we actief.


