Verkiezingsprogramma 2018

Samen zakendoen
Sinds de oprichting in september 2015 is Lokaal Tilburg in korte tijd
uitgegroeid tot een stabiele en gewaardeerde lokale partij waar serieus
rekening mee wordt gehouden.
Lokaal Tilburg staat symbool voor een heldere visie in het belang van
Tilburg. Een leefbare stad waar de mens en zijn geluk een meer centrale
plaats verdient. Een gemeente met meer ruimte voor burgerparticipatie
en waar niemand langs de kant staat. Waar het schoon, heel en veilig is.
Een stad continue in beweging en ontwikkeling, maar wel in het belang
van onze inwoners.
Tilburg heeft de laatste jaren, mede dankzij de aantrekkende economie,
een inhaalslag gemaakt en onze stad staat weer volop in de
belangstelling. De binnenstad ondergaat een complete metamorfose.
Mede dankzij de inbreng van Lokaal Tilburg is uiteindelijk gekozen voor
kwaliteit in plaats van kwantiteit en wordt de huiskamer van Tilburg weer
een “place to be” met meer sfeer en beleving. Maar ook het
Wagnerplein, de Heyhoef en het dorpshart van Berkel-Enschot zijn na
jaren van stilstand eindelijk weer klaar voor de toekomst.
Vanzelfsprekend zijn ook de Spoorzone en het Piushavengebied
voorbeelden van deze positieve ontwikkeling.
Lokaal Tilburg gelooft in de kansen voor onze gemeente en de kracht
van onze stad maar ziet ook dat er nog volop stappen te zetten zijn.
Helaas staan er nu nog steeds te veel mensen langs de kant, maken wij
ons grote zorgen over de bereikbaarheid van onze stad en het centrum
in bijzonder. Lokaal Tilburg stoort zich dagelijks aan de “verslonzing” van
de openbare ruimte en het
gedoogbeleid van de plaatselijke overheid. Ook senioren en hun
mantelzorgers verdienen meer aandacht en waardering.
Willem II verdient een veilig stadion waar groei weer mogelijk is.
In het verkiezingsprogramma van Lokaal Tilburg staan nog talrijke
voorbeelden van uitdagingen die wij de komende periode op willen
pakken in het belang van onze inwoners.
Lokaal Tilburg is verbindend en wil graag zaken doen, samen met
andere partijen deze uitdagingen aan te gaan en problemen op te
lossen. Wij willen politiek bedrijven door samen te werken en niet partijen
tegen elkaar af te zetten.

Elkaar vliegen afvangen is oude politiek waar niemand meer op zit te
wachten. Lokaal Tilburg gelooft in de lokale politiek als middel om
dienstbaar te kunnen zijn voor onze stad. Het is niet de bedoeling van
Lokaal Tilburg om 4 jaar ruzie te gaan maken, maar wij steken wel onze
hand uit naar iedereen die bereid is te knokken voor een leefbare
samenleving.
Stem op Lokaal Tilburg, een sterke, verbindende en democratische partij
die denkt in kansen, gelooft in de kracht van onze stad en bovenal in de
mensen die hier leven. Wij rekenen op je stem zodat wij kunnen blijven
knokken voor Berkel-Enschot, Udenhout en Tilburg, de stad waar wij ons
hart aan verpand hebben.
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Tilburg, een stad van eenheid in verscheidenheid.
Lokaal Tilburg heeft hart voor die stad en haar inwoners.
We staan los van elke politieke kleur of religie en zijn sterk en
verbindend voor onze inwoners. We laten ons niet dicteren vanuit Den
Haag maar bekijken per onderwerp wat in het belang is van onze stad
om te komen tot een leefbare en betrokken samenleving.
Lokaal Tilburg is een vereniging waar de leden een stem hebben en het
beleid bepalen.
Dit is uniek in de plaatselijke politiek!
Lokaal Tilburg staat voor een slanke overheid.
Geen bemoeienissen waar het niet nodig is, maar wel volop faciliteren
met de focus op de kerntaken. Alles op basis van een sterke sociaal –
maatschappelijke betrokkenheid.
Lokaal Tilburg heeft als standpunt dat de gemeente er is voor de
inwoners en niet andersom.
Lokaal Tilburg maakt zich sterk voor een leefbare, bruisende en
ondernemende stad, voor een betere samenleving voor iedereen in
Tilburg, ongeacht afkomst, geloof, beroep en politieke voorkeur.
De 10 speerpunten waarop Lokaal Tilburg zich de komende 4 jaar gaat
focussen, zijn:
1. Veiligheid
2. Wonen
3. Bereikbaarheid
4. Zorg en Welzijn
5. Dierenwelzijn
6. Jeugd en Onderwijs
7. Sport
8. Kunst & Cultuur
9. Werkgelegenheid & Economie
10.Visie en Beleid
Op de volgende pagina’s zijn, per speerpunt, de onderwerpen
uitgewerkt.

Veiligheid
- wijk- en buurtpreventie door betere verlichting en cameratoezicht
op plekken waar sprake is van overlast zoals autobranden,
vernielingen, inbraken op parkeerterreinen (Reeshof);
- betere communicatie over het gebruik en nut van de app ’s zoals
bijvoorbeeld “WaakSamen” en “BuitenBeter” en andere, nog te
ontwikkelen, middelen voor een beter veiligheidsgevoel;
- beperken van overlast door hufterig gedrag en consequent
handhaven;
- hufterig verkeersgedrag keihard aanpakken;
- aanpak gevaarlijke verkeerssituaties zoals de cityring of rondom
scholen, bijvoorbeeld Koolhoven;
- goed gedrag stimuleren, slecht gedrag ontmoedigen;
- verbeteren functioneren cityring.
Wonen
- verhoging woonplezier in wijken en buurten door bewoners eerder
te betrekken bij ontwikkelingen in hun directe leefomgeving;
- Sluis II Wilhelminakanaal aangepast terugplaatsen om daling
grondwaterpeil Reeshof te voorkomen;
- optimaliseren onderhoud openbare ruimtes: schoon, heel en veilig;
- leegstaande bedrijven en/of kantoren geschikt maken voor
woonruimte;
- aanpak van verpauperde panden die het straatbeeld vervuilen;
- maatschappelijke voorzieningen zoals medische centra, winkels,
openbaar vervoer en ontmoetingsplekken voor jong en oud, op
loopafstand;
- spreiding van maatschappelijk gevoelige voorzieningen zoals,
onder andere, verslavingszorg en psychische hulpverlening;
- bouwen van meer levensloopbestendig woningen in samenwerking
met de woningbouw coöperaties;
- binnenstad meer “vergroenen” op basis van meer m3 groen in
plaats van m2 groen;
- stimuleren van aanplant groen in tuinen van particuliere woningen
in plaats van beton;
- Realiseren Volkstuinen Reeshofweide;
- ondersteunen van activiteiten voor kinderboerderijen in wijken en
dorpen;
- respecteren van het karakter van Moerenburg als buitengebied.

Bereikbaarheid
- vergroten van bereikbaarheid binnenstad voor een succesvolle
stedelijke economie;
- uitbreiden parkeercapaciteit in de binnenstad en het gebruik ervan
stimuleren en betaalbaar houden. No parking, no business;
- realiseren van meer openbare toiletvoorzieningen in
parkeergarages en fietsenstallingen;
- uitbreiden van het aantal fietsenstallingen in het centrum;
- “upgraden” en promoten van de Sternetfietsroute in overleg met
fietsforum;
- uitbreiden/verbeteren afhaalpunten pakketten in buurt en
wijkwinkelcentra om overlast pakketdiensten terug te dringen;
- maximaal inzetten op verbreding A58 en verbetering N65.
Zorg, Welzijn en Seniorenbeleid
- betere ondersteuning van mantelzorgers en hen meer betrekken bij
“keukentafelgesprekken”;
- terugdringen administratieve rompslomp voor zorgverleners;
- Uitbreiden Loket-Z naar de Reeshof, Berkel-Enschot en Udenhout;
- voorlichting over belang van voedsel, sport en bewegen voor een
goede gezondheid;
- meer aandacht voor risico’s infectieziekten zoals ziekte van Lyme;
- vroegtijdig financiële problemen herkennen en oppakken en op
basis van maatwerk hierin begeleiden;
- optimaliseren plan van aanpak voor het terugdringen van het
aantal mensen in de bijstand;
- betrekken Wijk-/Dorpsraden en zorgprofessionals bij het
ontwikkelen van gerichte activiteiten in de wijk, om eenzame
ouderen uit hun isolement te halen;
- stimuleren senioren actief te worden als vrijwilliger;
- gratis openbaar vervoer voor senioren met de AOW-leeftijd om
sociaal isolement te bestrijden.
Dierenwelzijn
- verbeteren dierenwelzijn door opbrengsten hondenbelasting
hiervoor volledig in te zetten;
- ondersteunen van de stichting Mens, Dier, Nood;
- afschaffing van de hondenbelasting voor AOW-leeftijd.

Jeugd en Onderwijs
- signaleren en handhaven van de leerplicht;
- faciliteren van programma’s om leerlingen binnen te houden tot zij
een startkwalificatie hebben;
- Pleiten voor een signaleringsfunctie in het Primair Onderwijs bij
langdurig schoolverzuim of dreigende uitval.
- Intensiveren van samenwerking tussen gemeente en
samenwerkingsverbanden Primair onderwijs en Speciaal
onderwijs;
- duidelijkheid scheppen in de mogelijkheden tot ondersteuning van
ouders van kinderen met een zorgvraag. Tijd besteden aan juiste
indicatie en maatwerk in zorgaanbod;
- Tilburg als studentenstad beter in de markt zetten;
- stimuleren van vraag en aanbod tussen Universiteit/HBO
opleidingen en het bedrijfsleven, organisaties en verenigingen;
- stimuleren van technisch onderwijs met de focus op duurzaamheid;
- herinvoeren van zwem- en muziekles op basisscholen;
- stimuleren samenwerking onderwijs, cultuur, sport en naschoolse
opvang.
Sport
- verbeteren overlegstructuren met de sportverenigingen;
- opstellen en handhaven van duidelijke en transparante
huurcontracten met de sportverenigingen;
- sportverenigingen meer vrijheden en verantwoordelijkheden geven
over hun complex, passend binnen bestemmingsplannen;
- motiveren van de sportverenigingen om energiebesparende
maatregelen toe te passen, die direct leiden tot een beter milieu en
lagere kosten;
- intensiveren onderhoud sportcomplexen;
- vergroten stadspromotie door topsportorganisaties zoals Tilburg
Trappers, HC Tilburg en Willem II, te faciliteren;
- actief meewerken aan het binnen de stad halen van Regionale
en/of Nationale Trainingscentra en topsportevenementen van
speerpuntsporten, zoals loopevenementen;
- betaalbaar houden van alle sporten die vallen onder het
Gemeentelijk Sportbedrijf;
- lichamelijke opvoeding weer onderbrengen bij hiervoor opgeleide
docenten;
- meer aandacht voor vrijwilligers sportverenigingen;

- sportieve groei Willem II mogelijk maken door Koning Willem II
stadion voor een reële prijs te verkopen.
Kunst en Cultuur
- realiseren van accommodaties voor culturele activiteiten in de
Reeshof;
- evenementen kiezen die passen bij de identiteit van de stad;
- podium bieden aan talentvolle amateurs en studenten uit het
culturele veld bij Tilburgse evenementen;
- faciliteren van ambities Tilburgse musea (zoals Mommerskwartier);
- realiseren van Stadsmuseum in Paleis Raadhuis;
- meer toegankelijk maken van kunst- & cultuuraanbod in onze stad
voor een jong publiek;
- onderhouden monumenten, particuliere eigenaren hierbij adviseren
en stimuleren;
- uitbreiden van het aantal stedelijke monumenten in overleg met
erfgoedclubs;
- ondersteunen organisaties die zich inzetten voor Tilburgse
cultuur & historie;
- ontwikkelen van een duidelijke visie m.b.t. leegstaande kerken
samen met bisdom en parochie.
Werkgelegenheid & Economie
- focus terug op Sociale werkplaatsen om integratie succesvoller te
maken;
- betrekken van iedere Tilburger in het arbeidsproces; geen mensen
langs de kant;
- ontdekstations uitbreiden naar ouderen, meester-gezel;
- stimuleren van talenten bij kinderen en jongvolwassenen in sport,
muziek, theater en kunst;
- samenbrengen van arbeidsmarkt en afgestudeerden om hun
kennis voor Tilburg te behouden;
- maximaal faciliteren van MKB bedrijven;
- versterken economische diversiteit, vooral inzetten op innovatieve
bedrijvigheid;
- versterken van Tilburg als evenementenstad. Regelgeving rondom
evenementen vereenvoudigen;
- consistent detailhandelsbeleid op basis van behoud en versterking
van bestaande detailhandelsstructuur van dorps-, buurt- en wijkwinkelcentra en het kernwinkelgebied;

- clustering van winkels/horeca in kansrijke centra door inzet van
verhuissubsidies
- handhaven leegstandsverordening bij pandeigenaren;
- uitbreiding horeca alleen nog binnen "horeca-concentratiegebied"
en de voorkeurlocaties Reeshof en buitengebied;
- Tilburg promotie voor het aantrekken van meer toeristen;
- Uitbreiden van winterkermis naar winterfair;
- herontwikkeling verwaarloosde panden, onder regie van de
gemeente, opnieuw mogelijk maken.
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Visie en Beleid
Tilburg is een van de rijkste gemeenten in ons land, juist nu deze
middelen inzetten voor extra investeringen ter versterking
leefbaarheid en stedelijke economie;
duidelijkheid scheppen over het besteden van gemeentelijke
belastingen;
burgers eerder betrekken bij ontwikkelingen die hun leefomgeving
aangaan en de mogelijkheid bieden invloed uit te oefenen op
beleidskeuzes;
gemeente moet tijdig, eerlijk en open communiceren met de stad
over beleidskeuzes;
voorkom versnippering van grote projecten onder verschillende
wethouders door inzet van deeltijd vak-wethouders;
burgers weer rechtstreeks informeren over fysieke veranderingen
in hun directe woonomgeving zoals aanvragen
omgevingsvergunning;
handhaving van de verplichting aan bewoners om omwonenden te
informeren over fysieke veranderingen, zoals een verbouwing.

