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“Een dier is meer dan een lap vlees. 
Een mens is meer dan een consument. 

Een land is meer dan een BV, 
wat je doet is wat je bent.” 

 
“De school is toch geen markt? 
En de zorg toch geen product? 
Wie rijkdom niet kan delen, 
is als mens totaal mislukt.” 

 
“Het rijke westen is geen eiland 

en Europa is geen fort. 
Wie bang is voor wat vreemd is, 

doet vooral zichzelf tekort.” 
 

“Blijf niet mokkend aan de kant staan, 
stel een daad en toon je moed. 

Laat je woede hand in hand gaan 
met het goede dat je doet.” 

 
 

 
 

Tekst: Karel Glastra van Loon, in samenwerking met: Bob Fosko en Jan Paul van der Meij 
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 INLEIDING 

 
Beste lezer, 
 
Tilburg is samen met Udenhout en Berkel-Enschot een prachtige plaats waar veel mensen 
met plezier wonen. Een stad met een bijzondere historie en een veelbelovende toekomst. 
Die toekomst wordt, als het aan de SP ligt, niet zozeer gemaakt door de politiek maar door 
de Tilburgers zelf. Ondernemende, welwillende en sociale Tilburgers hebben onze mooie 
stad opgebouwd tot een stad met veel kansen en mogelijkheden. De SP wil al deze mensen 
de ruimte geven en de middelen aanreiken om verder te bouwen aan een sociaal Tilburg.  
 
In dit verkiezingsprogramma beschrijven wij wat de lokale politiek zou moeten doen om 
Tilburg nog socialer te maken zodat we de welvaart eerlijk verdelen. Het gaat hier niet om 
een blauwdruk: we doen een aantal voorstellen waar we graag met de inwoners van Berkel-
Enschot, Udenhout en Tilburg over in gesprek raken om er samen zoveel mogelijk van te 
verwezenlijken. Voor ons staan de Tilburgers, de kracht van de mensen en de stad centraal. 
Wij willen vooral dat mensen veel meer zeggenschap krijgen over wat er zich in hun 
omgeving afspeelt. Tilburg is de zesde stad van Nederland, die bestaat uit veel buurten 
waarin de bewoners goed weten wat het beste voor hen is. 
 
De afgelopen periode hebben wij veel in Tilburg kunnen betekenen. Zo hebben we in Tilburg 
een collectieve zorgverzekering (CZM) voor inwoners met een laag inkomen.  De 
armoedebestrijding is geïntensiveerd en mensen met schulden worden in Tilburg nu écht 
geholpen. Ook is de SP intensief betrokken bij het ‘armoedeoffensief kinderen 2018 & 2019, 
voor extra inzet op armoedebestrijding onder kinderen.  
 
We hebben geïnvesteerd in sport om deze bereikbaar en betaalbaar voor iedereen te maken 
en houden. Tevens is er in Tilburg veel geïnvesteerd in toegankelijkheid, zodat alle Tilburgers 
op een gelijkwaardige manier van de  stad kunnen genieten. We zijn aan de slag geweest 
met het verduurzamen van de stad door iedereen de kans te geven om te kunnen investeren 
in zonnepanelen. Wij vinden het van belang dat er in de politiek rekening wordt gehouden 
met de ander en dat we samen problemen oplossen. De SP staat voor menselijke 
waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Vanuit deze waarden willen wij er voor iedere 
Tilburger zijn wanneer dat nodig is. 
 
Tilburg moet een stad zijn waar iedereen kan meedoen en ieder mens zich thuis kan voelen: 
een stad waar je niet wordt beoordeeld op je afkomst, maar op inzet. Een stad waar iedere 
mening telt en waar je anderen respecteert. Wij voeren een strijd voor onze gezamenlijke 
belangen. Op 21 maart beslist u over de toekomst van onze stad. 
 
Dan kunt u samen met ons Tilburg nog socialer maken. 
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 SAMEN ZORGEN 

 
Het Rijk draagt steeds meer zorgtaken over aan de gemeenten. Dit is gebeurd met de 
thuiszorg in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdzorg en onderdelen 
van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), zoals begeleid wonen en 
dagbesteding. De voorzieningen in de WMO moeten voor iedereen toegankelijk zijn en 
blijven. Goede voorzieningen in de WMO zorgen ervoor dat inwoners langer in hun eigen 
omgeving kunnen wonen en meer kwaliteit van leven ervaren. Voor ons geldt dat 
gelijkwaardigheid geen luxe is, maar een uitgangspunt. Daarnaast zet de SP in op 
preventieve gezondheidszorg, want het aloude ‘voorkomen is beter dan genezen’ telt meer 
dan ooit: gezondheid bevorderen begint bij preventie.  
  
 
Sociaal Reserveringsfonds   
Tilburg moet voor Tilburg zorgen, ook wanneer het landelijk beleid tegen zit. Daarom willen 
wij dat het reserveringsfonds van 15 miljoen gehandhaafd wordt. Daardoor kunnen 
onverwachte tegenvallers direct worden aangepakt zodat niemand buiten de boot valt. Het 
sociaal reserveringsfonds zorgt er voor dat geld wat bedoeld is voor zorg ook aan zorg 
besteed wordt, op het gebied van bijvoorbeeld arbeidsparticipatie, WMO en Jeugdzorg. 
 
 
Thuiszorg en maatschappelijke ondersteuning 

 Er dient altijd ruimte te zijn voor passende ondersteuning bij de hulpvrager. Als een 
situatie vraagt om bijvoorbeeld kortdurende intensievere ondersteuning, moet dat 
mogelijk zijn.  

 Eigen bijdrage voor de WMO-voorzieningen zoals woningaanpassingen, scoot-
mobielen, individuele begeleiding en groepsbegeleiding zoals dagopvang wordt 
afgeschaft.   

 Huishoudelijke hulp moet voor iedereen die dat nodig heeft beschikbaar zijn. Zij 
hebben een onmisbare signaleringsfunctie en korte lijntjes met huisarts, 
wijkverpleegkundige en wijkteams.  

 Deze belangrijke functie hoort goed beloond te worden met goede primaire en 
secundaire arbeidsvoorwaarden. We geven mensen die in de thuiszorg werken 
volwaardige arbeidscontracten. Daarom wil de SP in Tilburg een einde maken aan de 
alfahulpen. 

 
 

Jeugdzorg 
De Jeugdzorg moet goed toegankelijk zijn voor iedereen. Als het voor ouders niet duidelijk is 
waar men terecht kan, kan het gezin hulp te kort komen. De zorg aan kinderen, jongeren of 
hun ouders moet tijdig en laagdrempelig beschikbaar zijn. 

 Alle jongeren hebben recht op jeugdzorg en mogen niet op een wachtlijst komen. 
Jeugdzorg hoort dichtbij de jongeren of ouders georganiseerd te worden in de wijk. 

 Bekendheid willen we bereiken door middel van een duidelijke informatievoorziening 
in zorginstellingen en scholen, bij sportclubs en in wijkcentra.   

 Bureaucratie moet voor alle instanties worden voorkomen. Te beginnen bij de 
gemeente, zodat een gezin te allen tijde de hulp kan krijgen die nodig is. 
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Toegankelijkheid 
Een toegankelijke stad voor iedereen betekent niet alleen fysieke toegankelijkheid maar ook 
toegankelijkheid voor mensen met een lichamelijke, auditieve, visuele, autistische of andere 
beperking.  

 Iedereen moet gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van onze stad, niemand 
wordt uitgesloten. Of het nu gaat om informatie, bereikbaarheid, toegang tot zorg of 
toegankelijkheid van openbaar vervoer, winkels, restaurants etc.  

 Tilburg is een dementievriendelijke stad, maar dit mag nog zichtbaarder worden in 
alle wijken van onze stad.  

 Binnen alle gebieden ( verkeer, woningbouw, zorg, voorzieningen) moet aandacht 
worden besteed aan de gelijke rechten van mensen met een beperking.  

 
Wijkteams 

 De wijkteams (‘toegangsteams’)  in Tilburg moeten snel, adequaat en passend 
kunnen beantwoorden. De drempel om ondersteuning te vragen, moet zo laag 
mogelijk zijn.  

 Wijkteams horen fysiek aanwezig te zijn in de wijk,  goed bereikbaar en toegankelijk 
voor elke inwoner van de betreffende wijk. De wijkteams werken nauw samen met 
de wijkverpleegkundigen en huisartsen in de wijk en hebben regelmatig contact met 
de scholen, sportverenigingen, wijkraden en betrokkenen in de wijk. 

 
Mensgerichtheid in de zorg 
Iedere zorgvrager dient met respect behandeld worden. Ze krijgen deskundige hulp en 
hebben een stem in hun behandeling. De zorgvrager moet snel en eenvoudig aan informatie 
en gewenste voorzieningen kunnen komen. De mantelzorgers en vrijwilligers moeten 
ondersteund worden in de zorg, die ze hun naaste(n) bieden, bijvoorbeeld door het regelen 
van een time out of vrijstelling van sollicitatieplicht. Armoede en problemen met de 
gezondheid gaan vaak hand in hand. Stress en/of geldproblemen kunnen de gezondheid 
verslechteren door gebrek aan bijvoorbeeld medicatie of therapie.  

 Om die vicieuze cirkel te doorbreken zullen de wijkteams huisartsen op de hoogte 
moeten brengen van regelingen en vangnetten binnen het armoedebeleid. Zij zijn 
vaak degenen die de eerste signalen opvangen en moeten preventief kunnen werken 
door informatie te verstrekken.  
Taal mag hierbij geen belemmering zijn voor het verkrijgen van informatie. 

 
Preventie en gezondheid 
Wanneer je als gemeente werk maakt van gezondheid van je bewoners, werk je ook aan de 
sociale en de economische gezondheid van de samenleving. 
We willen er op in zetten dat we de meest kwetsbaren in onze samenleving beschermen, dat 
zijn onder andere de kinderen en de ouderen. Meer dan 10% van de kinderen groeit op in 
armoede, dan liggen problemen of gevaren op de loer: minder weerbaarheid, onthechting of 
misbruik. Ouderen moeten als het kan zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar 
eenzaamheid, onveiligheid en verwardheid kunnen deze groep extra kwetsbaar maken.  
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 SAMEN WERKEN 
 

Werk is het belangrijkste fundament van welvaart en levenspeil. Het is de beste manier om 
sociaal actief te blijven en een inkomen te verdienen. Dit moet voor eerlijk loon zijn, met 
bijbehorende rechten en goede arbeidsomstandigheden. Wanneer mensen geen werk 
kunnen vinden of niet in staat zijn om te werken, verdienen ze een goede basis onder hun 
bestaan. Wanneer iemand aangepast werk heeft, moet dat werk ook echt aangepast en 
geschikt zijn voor diens omstandigheden.  
 
Werkgelegenheid 

 Werkgevers moeten gestimuleerd worden in het geven van vaste contracten, met een 
volwaardig salaris, in plaats van flex-contracten. 

 Vrijwilligerswerk blijft altijd vrijwillig; regulier werk moet altijd worden betaald, om 
arbeidsverdringing te voorkomen.  

 Iedereen die zonder werk zit komt in aanmerking voor ondersteuning en begeleiding 
naar een volwaardige baan. Waarbij met name jongeren, vijftigplussers en 
alleenstaande ouders niet vergeten mogen worden. 

 Voor alleenstaande werkende ouders van kinderen tussen 5 en 12 jaar is er 
kinderopvang aanwezig in de buurt. 

 
Armoedebeleid 
Armoede kan iedereen overkomen en er is ook veel armoede onder werkenden. Dankzij de 
SP is er meer geld voor een goed armoedebeleid, maar meer geld is nog niet de oplossing. 
De SP vindt het belangrijk dat er naar de persoon als geheel wordt gekeken in de totale 
situatie. Informatie die voor mensen van belang is, moet voor hen ook in een makkelijke 
vorm beschikbaar zijn. Het is van belang om als stad preventief te werken, door signalen snel 
op te pakken.  

 Tilburg moet meer regie kunnen voeren om mensen uit de schulden te krijgen. 
Kwijtschelding of vrijstelling van gemeentelijke belastingen en heffingen voor 
mensen met een uitkering van Sociale Zaken dient automatisch geregeld te worden. 
Daardoor komen  mensen sneller uit de schulden. Juiste nazorg hierbij is nodig.   

 ZZP'ers en kleine zelfstandigen worden meegenomen in het 
armoedebestrijdingsbeleid. 

 Beschutte sociale werkvoorzieningen blijven bestaan voor iedereen die het nodig 
heeft.  

 De activiteiten die vallen onder de Meedoenregeling en Stichting Leergeld moeten 
worden uitgebreid. Zij zijn er voor iedereen met een inkomen tot 130 procent van 
het bijstandsniveau.  

 Iedere bijstandsgerechtigde mag tot 300 euro netto in de maand bijverdienen. Deze 
bijverdienste mag niet ten koste gaan van huur- en zorgtoeslagen, en 
kwijtscheldingen. We stoppen met de verplichte ‘tegenprestatie’ in de bijstand. 

 De SP ziet het nut van de Collectieve Zorgverzekering Minima en wil deze in Tilburg 
behouden. Wanneer mensen hun zorgverzekering niet (meer) kunnen betalen, 
mogen ze in geen enkel geval worden uitgesloten van zorg.  

 De stad ondersteunt de Voedselbank waar dit nodig is. 
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Midden- en Klein Bedrijf 
Het midden- en kleinbedrijf staat ondanks het aantrekken van de economie nog steeds 
onder druk. De steeds ruimere winkelopenstellingen en de hang naar een 24-uurs economie, 
drukken hun stempel op het MKB. Daar waar mogelijk zal de SP ervoor waken dat het in de 
binnenstad maar ook daarbuiten aantrekkelijk blijft voor het MKB.  

 Verdere ontwikkeling van het dwaalgebied en de ondersteuning daarvan is belangrijk. 
Het ondernemersfonds en het Binnenstad Management Team moeten om die reden 
genoeg ambtelijke ondersteuning krijgen. 

 Winkelcentra en ondernemers buiten het centrum mogen niet vergeten worden. 
 
 
Binnenstad 
Er wordt flink geïnvesteerd in de binnenstad en dat is goed voor Tilburg en voor de bevolking. 
Leegstand wordt nu aangepakt en heeft al voor meer werkgelegenheid gezorgd.   

 Leegstand in de binnenstad dient tot het minimum beperkt te worden. 
 Daarnaast is het nodig dat de gemeente mogelijkheden creëert om eigenaren van 

panden die (te) lang leeg staan aan te pakken. 
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 SAMEN WONEN 
 

Een huis is meer dan een stapel stenen met een dak erop. Het is een thuis van één of meer 
personen. Alle Tilburgers hebben recht op een betaalbaar thuis. Of het nu gaat om en 
koop- of een huurwoning. Wonen doen we met elkaar in de buurt. Daarom zorgen we voor 
veilige en leefbare wijken en buurten waar voldoende voorzieningen zijn zoals winkels en 
pinautomaten. Voor de jeugd zijn er voldoende speelplekken maar ook hangplekken voor 
de jongeren. Daarnaast streven we ernaar om Tilburg zo snel mogelijk klimaatneutraal te 
maken. In de wijken voldoende groen. 
 
 
Sociale woningbouw 
We willen dat sociale woningbouw wordt opgenomen in elk nieuwbouwproject. We zorgen 
dat er een balans is tussen verschillende soorten woningen in de buurten en wijken. 
Daardoor zijn er in de wijken woningen voor diverse inkomensgroepen.  

 Er zijn nu wachtlijsten om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen. 
Daarom is het belangrijk dat er meer bijgebouwd wordt.  

 De voorraad sociale huurwoningen mag niet verminderen. Verkoop van huurhuizen 
zou daarom alleen mogen plaatsvinden in wijken waar het aandeel sociale huur nu 
erg hoog is.  

 Sloop van sociale huurhuizen proberen we te voorkomen als renovatie een reële 
optie is. 

 We stimuleren gemengde wijken, zodat we niemand uitsluiten. Door dat te doen, 
stimuleren we verschillende buurtbewoners elkaar te ontmoeten.  
 

 
Duurzaam en gezond wonen 

We vinden dat elke nieuwe sociale huur- of koopwoning duurzaam en energiezuinig 
gebouwd moet worden. Tevens zullen we ernaar streven om alle woningen in de stad Tilburg 
te gaan verduurzamen. Alle bestaande sociale huurwoningen moeten duurzaam gemaakt 
kunnen worden, zonder huurverhoging. De gemeente gaat dan samen met 
woningbouwcoöperaties, ContourdeTwern, participanten in wijken, vrijwilligers en 
buurtbewoners actief bezig met het vergroten van de leefbaarheid in wijken met hoge 
concentraties goedkope huurwoningen.  

 Alleen bouwen of laten bouwen wat klimaat neutraal of klimaat positief is. 
 Vergroening en verduurzaming van de stad kost geen geld maar levert geld op, 

daarom zoeken wij in de toekomst samen met de Tilburgers naar partijen om te 
investeren (woningbouwverenigingen, ziektekostenverzekeraars). 

 Niet het economische belang maar gezondheidsbelangen staan centraal, daarom wil 
de SP actief aan de slag blijven met verbetering van de luchtkwaliteit in Tilburg. 

 
 
Groenbeleid 
Het is belangrijk dat er voldoende groen in de stad is. Een groene en schone stad zorgt niet 
alleen voor een fijne, maar ook voor een gezonde leefomgeving.  
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 Het beleid omtrent bescherming van groen wordt versterkt door deze aanpak. Bij 
nieuwbouw is het noodzakelijk eerst te kijken naar het plaatsen van groen en dan pas 
naar de straten en eventuele huizen. Tevens vragen wij aandacht voor 
boombescherming op bouw- werk- en festivallocaties. 

 Het openbaar groen moet in alle wijken een even belangrijk punt zijn. Dat betekent 
dat we intensief aan de slag willen om binnen de ringbanen evenveel groen te 
hebben als buiten de ringbanen. 

 De natuurgebieden rondom onze stad moeten in stand blijven en waar mogelijk 
uitgebreid worden. Daardoor kunnen mensen uit Tilburg en omgeving blijven 
genieten van deze mooie natuur. Deze natuur zorgt er ook voor dat Tilburg 
aantrekkelijker wordt om er te komen wonen, te recreëren en bedrijven te vestigen. 
 

 
Groen in de wijken 

 Gezond eten en elkaar ontmoeten, dat is een mooie combinatie. Het moet mogelijk 
zijn dat meer buurten hun eigen moestuin gaan opzetten. Met ondersteuning van de 
gemeente worden de mensen zelf verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud 
van deze buurtmoestuin. Wij kiezen voor een plek van ontmoeten en gezond eten in 
elke wijk. 

 Het groen in veel buurten is vaak saai en er zijn teveel dezelfde planten en bomen. 
De buurt krijgt de kans het groen te verlevendigen. Dat gaat de mensen in de buurt 
geen geld kosten, alleen tijd. De gemeente zorgt ervoor dat de grond plantklaar is en 
zorgt voor de planten en bomen. De bewoners zorgen voor het planten en bijhouden 
van het groen. 

 In samenhang met ons plan omtrent groen richten wij ons in het bijzonder richten op 
groene speelpleinen  voor de jeugd. Wij streven ernaar dat alle speelplaatsen genoeg 
delen schaduw bevatten door middel van bomen en andere beplanting. We gaan 
voor rookvrije speelplaatsen. 

 Verder willen we zoveel mogelijk speeltoestellen gemaakt van hout of zelfs alleen 
maar boomstammen. Daardoor kunnen kinderen in een zo groen mogelijke 
omgeving spelen en opgroeien.  

 3% van de oppervlakte van elk bestemmingsplan moet voor speelplaatsen zijn. 
 
 
Duurzame gemeente 
Wat betreft duurzaamheid zou de gemeente het goede voorbeeld kunnen geven, goed 
voorbeeld doet immers goed volgen. We willen dat de gemeente zich zichtbaar versterkt op 
het gebied van duurzaam omgaan met de omgeving. 

 Het elektrisch maken van het eigen wagenpark. 
 Het verduurzamen van eigen vastgoed. 
 Het vergroenen van eigen panden middels groene daken en gevels. 
 Zichtbaar openbaar gescheiden afvalbakken. 
 Ontstening versterken van de stad daar waar mogelijk. 
 Alleen duurzaam en fairtrade aanbesteden. 
 Aanleggen van zonneparken. 
 Eigen afvalstromen circulair maken. 
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Afval en voedselverspilling 
We willen dat Tilburgers, bedrijven en scholen gestimuleerd, geactiveerd en gefaciliteerd 
worden om méér verantwoordelijkheid te nemen met betrekking tot hun eigen omgeving 
(zwerfafval, adoptiegroen, buurtonderhoud, parkwachten). 

 De Milieustraten in Tilburg moeten open blijven. Daar waar nodig moet er gekeken 
worden naar nieuwe mogelijkheden om milieustraten te openen. 

 Voedselverspilling dient te worden tegengegaan. Eten weggooien kost niet alleen 
geld, maar ook de energie die in de teelt, verpakking, transport en koeling van 
voedsel gestoken wordt gaat verloren wat zonde en onnodig is. Daarom moeten we 
verspilling gezamenlijk aanpakken. 

 We gaan voedselverspilling samen met de gemeente, het bedrijfsleven en de 
consumenten aanpakken. 

 
 
Infrastructuur 
Het is van belang dat iedereen zich vrij kan bewegen binnen en buiten de stad. Het liefst zo 
milieuvriendelijk. Daarom pleiten wij voor een autoluwe binnenstad, goed onderhouden 
fietspaden, een transferium en betaalbaar openbaar vervoer. De SP zal aandacht blijven 
vragen voor een zo goedkoop mogelijk goed erkend netwerk van openbaar vervoer zodat 
niemand afhankelijk is van een eigen auto. Een transferium is een ruime P+R-
parkeergelegenheid aan de rand van een stad om de parkeerdruk van het stadscentrum en 
de eventuele files op de wegen naar de stad te verminderen. Deze voorziening is specifiek 
voor reizen naar het stadscentrum.  

 Wij willen een goed gefaciliteerd transferium buiten Tilburg. Een transferium met 
een optimale elektrische pendeldienst, pakket service, restaurant mogelijkheid, 
speelgelegenheid, parklandschap, gratis parkeren.  

 We willen veel meer aandacht voor de voetganger en de fietser en willen de 
binnenstad zoveel mogelijk autoluw maken. 

 Openbaar vervoer blijft voor iedere Tilburger betaalbaar. 
 Tilburg willen we nationaal op de kaart als fiets en wandelstad. We hebben in de 

afgelopen periode hier al een impuls aan gegeven in het mobiliteitsplan. We zullen 
ons ook de komende periode hiervoor in blijven zetten. Fiets- en wandelpaden 
dienen op orde gehouden te worden en waar nodig verbeterd te worden. 

 Elke Tilburger kan op dit moment via de gemeentelijke site zien wat er in de straat of 
buurt gebeurt aan werkzaamheden. Dit systeem willen we optimaliseren. 

 Het is belangrijk dat het parkeerbeleid in goed overleg met de hele buurt gemaakt 
wordt en dat de tarieven voor bewoners goed betaalbaar blijven. 

 Veiligheid op de Cityring moet prioriteit hebben. 
 Bij het aanleggen en reconstrueren van nieuwe infrastructuur moet dit CO2-neutraal 

gebeuren. Tevens moet er gestreefd worden naar zoveel mogelijk hergebruik van 
materialen. Gemeente Tilburg zou hier een van de kartrekkers in moeten zijn. 
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 SAMEN LEVEN 
 
De SP staat voor gelijkwaardigheid tussen mensen, dit houdt in dat mensen volwaardig 
meedoen aan onze samenleving. We geloven in een sociale samenleving. Samen leven is 
niet makkelijk, maar we moeten ons niet verdelen. Tilburg is van ons allemaal. We 
accepteren geen discriminatie en uitsluiting en kiezen voor samen werken, leven en naar 
school gaan.  
 
Onderwijs 
Het is belangrijk dat alle jongeren meedoen op het gebied van onderwijs, cultuur en 
buitenschoolse activiteiten. Onze jongeren moeten toegang hebben tot goed en passend 
onderwijs, van kinderopvang tot en met de universiteit. 

 Er zijn jongeren die om uiteenlopende redenen niet meedoen in het normale school- 
of werkleven. De afgelopen jaren zijn er verschillende initiatieven geweest om deze 
jongeren mee te laten doen waardoor er meer en meer aandacht is voor deze groep. 
Alle jongeren hebben het recht om hun eigen kwaliteiten optimaal te benutten. Wij 
zorgen ervoor dat dit ook in de praktijk zoveel mogelijk uit komt. 

 Wij blijven ons inzetten om de groep leerlingen, die zonder diploma van school 
komen, te verminderen. Er dient aandacht te zijn voor de talentontwikkeling van 
onze jongeren, alsmede aandacht van adequate en betaalbare ondersteuning en 
begeleiding voor leerlingen met leer- en gedragsproblemen. Indien nodig wordt er 
passende hulp geboden.  

 Er zijn voldoende stageplekken zijn voor leerlingen in Tilburg, waarbij de achtergrond 
geen rol mag spelen. 

 De MBO-raad heeft een belangrijke rol als partner om te kunnen praten over zaken 
die in het MBO spelen. 

 De Kinderraad moet worden betrokken bij de beleidstukken van de gemeente.  
 We streven naar begeleiding op de taxi bij het leerlingenvervoer.  

 
 
Sport 
De SP vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen sporten en bewegen. Sport is 
leuk als iedereen mee kan doen en plezier heeft en sport en bewegen hebben veel positieve 
effecten. Iedereen aan het sporten, hoe willen we dat bereiken? 

Het is belangrijk dat kinderen, naast school ook een andere gezamenlijke tijdsbesteding 
hebben zoals sport of muziekles. We willen dat voor alle kinderen een tijdsbesteding 
mogelijk is. Daarnaast moet er in de buurten genoeg ontspanningsmogelijkheid zijn voor de 
jeugd.  

 Alle kinderen kunnen aan minstens één activiteit of sport deelnemen. Deels kan dit 
worden gerealiseerd door middel van de Meedoenregeling. De SP zal ook andere 
middelen aangrijpen om ook de rest van de kinderen mee te laten doen.  

 Hiervoor wordt nauw samengewerkt met maatschappelijke organisaties waardoor de 
jeugd kan blijven deelnemen aan sport, cultuur en sociale activiteiten. 

 Wij zullen kijken naar het aantal hangplekken en jeugdhonken, de huidige staat van 
deze plekken en luisteren naar de jongeren zelf en de omwonenden. De Reeshof 
verdient speciale aandacht als het gaat om wijkcentra en jeugdhonken. In deze wijk 
zijn, in verhouding met de bevolkingsopbouw, te weinig voorzieningen.  
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 De jongeren zelf zijn betrokken bij de bouw en inrichting van jeugdhonken. Voor deze 
jongeren is het belangrijk om samen te komen en buiten te hangen. Omwonenden 
hebben recht op rust en een opgeruimde omgeving. 

 De SP is voor het oprichten van een Sportbank, een regeling waarbij we samenwerken 
met sportverenigingen. We willen dat kinderen uit gezinnen die rond moeten komen 
van een sociaal minimum, een mogelijkheid krijgen om lid te worden van een 
sportclub naar keuze. Verenigingen worden aangesproken op hun maatschappelijke 
taak om een à twee lidmaatschappen per jaar ter beschikking te stellen aan mensen 
die dit niet vanzelfsprekend zelf kunnen betalen.   

 De SP vindt het belangrijk om ongeorganiseerd sporten en bewegen in de openbare 
ruimte te stimuleren. Daar moet rekening mee gehouden te worden bij de inrichting 
van wijken en buurten. 

 De SP wil dat alle kinderen die in groep 8 zitten van de basisschool een zwemdiploma 
hebben. Kinderen zonder diploma mogen na schooltijd met vervoer (georganiseerd 
vanuit de gemeente) naar zwemles om de drempel zo laag mogelijk te maken.  

 De SP vindt vooral breedtesport belangrijk, omdat iedereen daaraan kan en mag 
meedoen.  

 (Top)sportevenementen die elk jaar worden georganiseerd in Tilburg zorgen voor een 
positieve bijdrage aan de uitstraling van onze stad, daarom ondersteunen we die. 

 
 
Cultuur 

Kunst en cultuur zijn onmisbaar in een samenleving. Het draagt direct bij aan de 
ontwikkeling en de creativiteit van mensen en brengt mensen en culturen dichter bij elkaar. 
De afgelopen periode is mede dankzij de SP het aanbod van cultuureducatie niet alleen gelijk 
gebleven maar zelfs gegroeid. De SP wil kunst en cultuur stimuleren in de openbare ruimte, 
overal in de stad en dicht bij mensen in de buurt. 

 De SP ziet graag dat museumbezoek gestimuleerd wordt voor jongeren. Het moet 
daarom mogelijk zijn dat leerlingen van Tilburgse scholen minimaal één keer per jaar 
een museum gratis kunnen bezoeken.  

 De SP vindt het belangrijk dat festivals in de stad betaalbaar blijven en dat iedereen 
ervan kan genieten.  

 Er wordt een plek gezocht buiten de stad waar een festivalterrein kan komen met 
goede bereikbaarheid van het openbaar vervoer om zo parken te ontzien en (indien 
nodig) uitbreiding mogelijk te maken.  

 Wij willen dat de Hall of Fame een definitieve plaats krijgt, liefst in de Spoorzone met 
een betere huisvesting dan nu het geval is.  

 De SP is voor het behoud van het Makersfonds waarbij kunstenaars een 
laagdrempelige steun in de rug krijgen. 

 Wij willen voor jonge musici voldoende oefenruimte en speelplekken. Na hun studie 
moet het voor professionals interessant blijven om in Tilburg te blijven, daar ervaring 
op te doen en nieuwe dingen uit te proberen.  
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Emancipatie 
Organisaties die de effectiviteit van hun inzet voor emancipatie bewijzen, verdienen 
blijvende ondersteuning. Met name geldt dat op het gebied van vrouwen en homo-
emancipatie. 
 
 
Vluchtelingen 
De afgelopen jaren zijn vluchtelingen gastvrij opgevangen en opgenomen in de Tilburgse 
samenleving. De SP vindt het belangrijk dat als er hulp geboden wordt de mensen goed 
worden opgevangen.  

 Vluchtelingen die verdreven zijn van huis en haard hebben recht op een 
menswaardig bestaan. We kiezen daarom zoveel mogelijk voor kleinschalige opvang, 
waarbij rekening wordt gehouden met de grootte van de woonkern en de 
mogelijkheden van de buurt. 

 Vluchtelingen moeten zo snel mogelijk Nederlands kunnen leren en integreren. 
Daarbij is het van groot belang dat mensen snel aan het werk worden geholpen. 

 We willen goede lichamelijke en psychische zorg, met aandacht voor trauma’s die 
mensen hebben opgelopen. 

 
 
Maatschappelijke opvang 
Tilburg kent diverse instellingen en plaatsen waar maatschappelijke opvang plaatsvindt. Dat 
een dergelijke opvang gevolgen heeft in een straat of buurt is duidelijk. Wij zijn voorstander 
van een inclusieve samenleving. 

 Het is van belang dat deze opvang in onze stad plaatsvindt. Daarbij is belangrijk dat 
deze goed verspreid zijn over onze stad en de dorpen, zodat er geen onnodige 
concentratie ontstaat en de impact voor de overige buurtbewoners te groot wordt. 

 De SP wil dat er een brede, onafhankelijke en raadgevende commissie komt die gaat 
kijken naar een betere spreiding van locaties voor maatschappelijk gevoelige opvang. 
In die commissie moeten meerdere instellingen (stadsbreed) zijn vertegenwoordigd. 

 
 
Bestuur en burgerparticipatie 

De SP vindt dat het bestuur van de stad er moet zijn voor haar Tilburgers. De SP wil dat 
mensen vertrouwen hebben in het bestuur van deze stad en dat zij meer zeggenschap 
krijgen over hun eigen straat en wijk. Tilburgers willen meebeslissen over zaken die spelen in 
hun eigen leefomgeving. Daarom vindt de SP dat Tilburgers vanaf het begin bij  
gemeentelijke beslissingen moeten worden betrokken. Het stadsbestuur moet praten met 
de mensen, in plaats van over de mensen. Er dient duidelijk en helder gecommuniceerd te 
worden. Initiatieven van mensen moeten omarmd worden en niet meteen afgewezen. 

 De SP wil, net als in afgelopen periode,  geld beschikbaar stellen om 
burgerinitiatieven mogelijk te maken. 

 De SP is voor het behoud van het raadgevend referendum. 
 De wijk- en dorpsraden zijn een belangrijke gesprekspartner voor het bestuur en de 

politiek. De SP wil hun rol de komende tijd versterken en kijken naar andere vormen 
van burgerparticipatie. 
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 De SP gaat voor duidelijk beheer van de gemeentefinanciën. We weten dan precies 
wat we waaraan uitgeven, bestuurders en raadsleden kunnen dan duidelijke keuzes 
maken. We streven naar een meerjarig sluitende begroting. Wanneer het nodig is om 
voorzieningen te behouden is voor ons het verhogen van de OZB een optie. 

 De SP wil de fractievergoeding voor de middelgrote en grote fracties met 10 procent 
korten. De fracties bouwen onnodig grote reserves op en kunnen dus gemakkelijk 
toekomen met een fractievergoeding die minder hoog is.  

 
 
Openbare orde en veiligheid 
Volgens de SP is alleen meer politie op straat of meer camera’s geen oplossing om de 
veiligheid te vergroten. We moeten ervoor gaan zorgen dat mensen meer betrokken raken 
bij hun wijk en vergroten van de onderlinge solidariteit.  

 De wijkagent staat centraal als het gaat over het vergroten van het gevoel van 
veiligheid in wijken en buurten.  

 De gemeente en politie moeten duidelijk zichtbaar zijn in de buurt en problemen 
worden meteen aangepakt. Door deze maatregelen zullen mensen zich veiliger voelen 
en zal de veiligheid ook toenemen in wijk, buurt en stad. 

 De SP Tilburg is voorstander van gereguleerde wietteelt en wil dat Tilburg dit gaat 
regelen. Aan de vreemde situatie dat het gedoogd wordt dat coffeeshops softdrugs 
mogen verkopen, maar het niet geteeld mag worden, moet een einde komen. 
Legalisering van softdrugs heeft grote voordelen. Er kunnen eisen en beperkingen van 
de teelt worden gesteld. Met legalisering wordt voorkomen dat de georganiseerde 
misdaad veel geld verdient met de plaatselijke productie en handel in softdrugs. Dit 
biedt een oplossing voor de ‘achterdeur’ van de coffeeshops en voor vele problemen 
en criminaliteit in de stad. Door gereguleerde wietteelt krijgen we toezicht op de 
kwaliteit van de wiet, zodat de gezondheid van de gebruiker beter geborgd wordt. 

 De SP wil het inwonerscriterium (maatregel waarbij alleen Nederlandse inwoners 
cannabis kunnen kopen in de coffeeshop) in Tilburg afschaffen, niet alleen voor de 
meerdaagse festivals en evenementen. 


