
... ÉN NOG MEER ACTIE
VOOR IEDEREEN
Niet alle uitdagingen in onze stad vallen onder de vijf genoemde
onderwerpen. Daarom nemen we hierna nog enkele actiepunten
door die we vol enthousiaste willen gaan uitvoeren.

Toegankelijkheid 
Toegankelijkheid van gebouwen dient optimaal geregeld te zijn
in Tilburg. Voor publieke gebouwen streven we naar 100%
toegankelijkheid en voor maatschappelijke gebouwen wordt de
bestaande subsidieregeling verruimd en extra gepromoot.
Tilburg stelt een subsidieregeling in die maatschappelijke
organisaties (cultuur, sport, welzijn) de mogelijkheden geeft
hun websites digitaal toegankelijk in te richten.
Tilburg staat 7e op de lijst van Nederlandse gemeenten met de
minste stembureaus per inwoner. We zorgen dat iedere
Tilburger dichtbij kan stemmen door meer stemlocaties en
maken stemmen op meer bijzondere stemlocaties mogelijk.

Diversiteit 
De gemeente Tilburg moet er voor alle inwoners zijn. Daarom moet zij
een divers personeelsbestand hebben. Er komt actief beleid op het
verhogen van diversiteit binnen de gemeente Tilburg.
We juichen een diverse Raad van Elf toe; dus met vrouwen en met
een Prinses Carnaval.
Tilburg blijft organisaties ondersteunen die zich inzetten voor
emancipatie en diversiteit, bijvoorbeeld op het gebied van vrouwen,
LHBTQI+ en seksualiteit.
Tilburg kent een groeiend aantal internationale studenten,
arbeidsmigranten, internationale bedrijven en verbindingen. Een
programma voor internationalisering is daarom noodzakelijk. Hierdoor
leren internationale Tilburgers de gemeente beter kennen en
verkleinen we de kloof tussen internationale Tilburgers en bestaande
bewoners.
Aan de Tilburgse Studentenraad wordt ten minste één afgevaardigde
uit de internationale studentengemeenschap toegevoegd.

Kinderen en jongeren
We stimuleren jongeren om zich in te zetten voor de maatschappij
door middel van een budget van 25.000 euro per jaar voor
maatschappelijke ideeën van jongeren. Per idee kan maximaal
2.500 euro worden aangevraagd.
We zorgen dat kwetsbare jongeren op tijd in beeld zijn zodat we hen
en hun ouders beter kunnen ondersteunen. We gaan deze jongeren
actief zoeken.
We maken extra budget vrij voor kunst- en cultuuronderwijs op
scholen.



Onderwijs
Kennen of kunnen is evenveel waard. De gemeente stopt met spreken
over ‘hoog- en laagopgeleid’ in haar eigen beleid.
Ieder kind en iedere jongere moet zich veilig voelen op school. We
ondersteunen scholen in het beter signaleren van seksuele intimidatie,
pestgedrag, huiselijk geweld en (online) intimidatie.
Een goede stage vinden mag niet afhangen van geluk: iedere Tilburger
verdient een stageplek. Om het grote tekort aan stages op te vangen biedt
de gemeente Tilburg zelf meer MBO-, HBO-, en WO-stageplekken.
Daarnaast starten we een experiment met een stagesubsidie voor het
Tilburgse MKB.

Overig
De Piushaven moet voor iedereen blijven. Daarom investeert de gemeente
in het verbeteren van de waterkwaliteit zodat er in de haven een veilige
gratis zwemplek bij komt in Tilburg.
Monumenten, ook groen, immaterieel, religieus, funerair, en
(pre-)industrieel erfgoed, beschermen we actief.
Op meer openbare plekken in Tilburg, waaronder in parken, komt gratis
snel en veilig wifi.
De Tilburgse Stedenbanden hebben als doel het leven voor bewoners en
het maatschappelijk middenveld te verbeteren. Indien er bij partnersteden
sprake is van schending van mensenrechten, discriminatie of uitsluiting
spreken gemeentelijke delegaties zich actief hier tegen uit.
Mantelzorgers verdienen meer ondersteuning bij hun zware taak.
We bevorderen het veiligheidsgevoel en zorgen dat overlast afneemt door
mensen echt perspectief te bieden. Iedereen die uit de criminaliteit wil
stappen krijgt persoonlijke begeleiding om dit mogelijk te maken
De samenwerkingspartner in de wijken, het onderwijs en de
gezondheidszorg hebben behoefte aan rust, een heldere lijn en ruimte in
de uitvoering. Een betrouwbare overheid is koersvast en stemt zijn
subsidies hierop af. 
De WMO bijdrage wordt zodra dit kan inkomensafhankelijk.
Er komen transferia aan de randen van de stad waar centrumbezoekers
kunnen parkeren en met bussen naar het centrum kunnen pendelen.
De inzet van dieren voor vermaak wordt niet meer mogelijk tenzij aan zeer
strenge eisen wordt voldaan .
Burgers die in willen spreken of referenda willen organiseren worden door
de PvdA ondersteund. We dringen er bij de raad op aan petities serieus te
nemen en burgers niet te snel af te wijzen omdat zij te laat zouden zijn.
Ook stellen we voor om het raadsbesluit van 2015 over referenda te
herzien en te vervangen door een duidelijk besluit dat burgers zekerheid
verschaft.
We maken sport voor iedereen toegankelijk door uitvoering van het
manifest van de Tilburgse Sportraad
We zorgen voor een volwaardige atletiekbaan en een volwaardige turnhal
in de gemeente Tilburg.
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