
4. FIJNE DORPEN EN
WIJKEN VOOR IEDEREEN
Tilburg heeft de laatste jaren fors geïnvesteerd in de binnenstad.
Straten die pas recent vernieuwd zijn, staan nu alweer op de
agenda voor een volgende vernieuwing. Wij gunnen de dorpen en
wijken dezelfde investeringen als de binnenstad. Dorpen en wijken
verdienen goede voorzieningen dichtbij, meer en beter groen, en
beter onderhoud van wegen, fietspaden en stoepen. 
De dorpen en wijken dienen weer op één te staan; wij
gaan voor leefbare en veilige wijken en dorpen, met
sociale samenhang en voorzieningen op niveau. Of het
nu gaat om speelplaatsen of een huisarts of
gezondheidscentrum dichtbij. Of het nu gaat om
toegankelijke bushaltes en goed OV of culture
wijkbroedplaatsen. Of het nu gaat om de wijkagent of
sport- en buurtcoaches; dorpen en wijken verdienen veel
meer investeringen! Dorpen en wijken zijn geen
‘verzameling huizen’ maar een gemeenschap die steun
verdient vanuit de politiek. Wij nemen de mening, zorgen
en behoeften van bewoners serieus.
Wij ondersteunen verbinding door ontmoetingsplekken dichtbij.
Iedere wijk of dorp heeft recht op behoud van haar eigen karakter.
Iedere wijk of dorp verdient een wijkbudget waarbij bewoners zelf
bepalen wat voor hen belangrijk is. Zij kennen de buurt namelijk het
beste! Iedere wijk of dorp verdient een pinautomaat dichtbij. Het
moet in wijken en dorpen fijn leven blijven. Wij geloven in de kracht
van de wijken en dorpen en investeren daarom dicht bij de
mensen. 

Leefbaarheid
Alle bewoners hebben een huisarts, wijkagent en sociaal werker
in hun wijk of dorp die bereikbaar is voor hen.
Alle bewoners hebben de mogelijkheid om in hun eigen wijk
boodschappen te doen, te pinnen, en elkaar te ontmoeten en te
bewegen.
In alle wijken en dorpen is sprake van een gelijk
onderhoudsniveau van de openbare ruimte. In overleg met, en
met hulp van, bewoners is de openbare ruimte groen en schoon.
Tilburg krijgt zes kleine toegankelijke stadswinkels. In Zuid en
West komen extra stadswinkels. Alle stadswinkels krijgen ruimere
openingstijden en worden toegankelijk voor scootmobielen.
Bovendien wordt de dienstverlening uitgebreid met o.a. een
inloopfunctie voor zorg- en hulpvragers.
In Tilburg is grote behoefte aan openbare toiletten. Die worden
met voorrang aangelegd in stad en ommeland. We zorgen ook
voor een breed netwerk van toegankelijke mindervalide toiletten
door de gehele stad.



Kinderen en jongeren
Schoolzwemmen moet terug in het basisonderwijs. Scholen krijgen
daarvoor budget en toegang tot zwembaden.
In iedere wijk zijn gratis naschoolse sport- en culturele activiteiten voor
kinderen, bijvoorbeeld via de BSO of sportverenigingen.
Iedere peuter die het nodig heeft, heeft recht op goed en gratis
taalonderwijs om taalachterstanden te voorkomen.
We investeren 165 miljoen euro voor onderhoud en renovatie van
schoolgebouwen tot 2035. De duurzaamheid van de gebouwen verbeteren
we hier ook mee.
Speeltuinen en speelplekken blijven behouden en van kwalitatief hoog
niveau. Het Speelbos aan de Reeshofdijk wordt vernieuwd en uitgebreid.
Er komen vier extra toegankelijke speeltuinen waar mindervalide kinderen
kunnen spelen.

Vervoer dichtbij
We starten een proef met een bewaakte fietsenstalling in Reeshof en
verbeteren de fietsvoorzieningen in Berkel-Enschot en Udenhout. Als
bewoners positief zijn, maken we geld vrij om de fietsenstalling definitief te
behouden.
In wijken en buurten wordt een snelheid van 30 km per uur de standaard.
Uiterlijk in 2030 heeft Tilburg alle tegelfietspaden vervangen door        
 rood asfalt. Deze omschakeling vindt niet enkel meer bij regulier
onderhoud plaats maar wordt actief ingepland voor uitvoering.
We gaan met spoed gevaarlijke fiets- en voetgangersoversteekplaatsen
aanpassen. We trekken daar geld en capaciteit voor uit.
Alle Tilburgse bushaltes voldoen uiterlijk in 2025 aan alle
toegankelijkheidseisen.

Kunst, cultuur en ontmoeting
Iedere wijk verdient een culturele broedplaats. Wanneer een culturele
broedplaats ergens weg moet, is de gemeente verplicht om met partners in
dezelfde wijk een nieuwe broedplaats aan te wijzen. Zo behouden we de
rauwe makers in de wijk en voorkomen we dat zij uit de wijk worden
gedrukt.
Reeshof verdient een cultuurpodium. Reeshof wacht al veel te lang op
deze broodnodige voorziening.
We bestrijden het gebrek aan expositieruimten door met lokale
kunstenaars naar mogelijkheden te zoeken om in leegstaande
(gemeentelijke) panden, winkels en kantoren hun werk te exposeren.
We ondersteunen de culturele ‘Fair Practise Code’ en belonen cultureel
werk op een eerlijke manier.
In elke wijk en in elk dorp komen buurtontmoetingsplekken om
eenzaamheid tegen te gaan. Bestaande ontmoetingsplekken gaan vaker
open in het weekend.



Krachtige wijken
Het grondbeleid wordt in de hele stad actief ingezet voor maatschappelijk
rendement en brede welvaart, niet enkel voor economisch rendement.
Luister niet alleen naar de klagers in de buurt maar verdiep je in de wijk en
alle geluiden voordat er actie wordt ondernomen. Zo houd je rekening met
de hele wijk.
Tilburg moet burgers veel meer inspraak geven in de eigen wijk. In alle drie
de PACT-wijken worden bewoners als proef betrokken bij een burgertop
waar ze samen met beroepskrachten de pactinzet van dat jaar bepalen.
Deze groep moet een afspiegeling van de wijk zijn qua leeftijd, afkomst en
geslacht.
Er komt een betere spreiding van 'moeilijke groepen bewoners' over de
stad. De gemeente koopt indien nodig woningen in wijken waar nu nog
geen bijzondere groepen zijn gehuisvest, zodat in ieder wijk moeilijk
plaatsbare bewoners kunnen worden gehuisvest.


