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KLIMAATTRANSITIE:
SPORTVERENIGINGEN DOEN MEE

RAAD STEMT IN MET JAARSTUKKEN 2020

Tilburgse sportverenigingen kunnen 
meedoen aan de klimaattransitie in de 
stad. Uit het Klimaatfonds wordt 850.000 
euro vrijgemaakt, waardoor zij goedkoop 
geld kunnen lenen voor energiebesparende 
maatregelen.

Voor 17 sportverenigingen zijn onlangs 
de mogelijkheden op een rij gezet om 
energie te besparen of zelf energie op 
te wekken. Voor het uitvoeren van deze 
plannen kunnen de verenigingen 30% 
subsidie van het rijk krijgen. Voor de 
overige 70% stelt de gemeente via een 
lening geld beschikbaar. Dat heeft de 
raad vorige week maandag besloten.

92 TON MINDER CO2
Het geld voor de leningen komt uit het 
Klimaatfonds dat vorig jaar is ingesteld. 

De raad heeft vorige week maandag ingestemd met het jaarverslag en 
de jaarrekening 2020. Met die jaarstukken legt het college verantwoor-
ding af over het gevoerde beleid en de financiële uitkomsten over vorig 
jaar. De fracties van LST, SP en Groep Jansen stemden vorige week 
maandag tegen.

De jaarrekening laat een positief resultaat zien van ruim 9,7 
miljoen euro. Daarvan gaat ruim 9 miljoen naar de algemene 
reserve. Die komt daarmee op 48,4 miljoen, 1,6 miljoen meer dan 
strikt noodzakelijk is. Dat bedrag blijft beschikbaar om dit jaar 
eventuele tekorten op te vangen als gevolg van corona of in het 
sociaal domein. 

DIVERSE OVERHEVELINGEN
Met de vaststelling van de jaarrekening besloot de raad tevens 
om om diverse bedragen die vorig jaar niet waren benut, door te 
schuiven naar dit jaar. In totaal gaat het om een bedrag van 10,3 
miljoen euro. Tot de overhevelingen behoren 137.000 euro voor 
de aanpak van laaggeletterdheid, 567.000 euro voor het klimaat 
en 228.000 euro voor tijdelijke maatregelen op de cityring. Ook 
in het sociaal domein worden budgetten vanuit 2020 doorge-
schoven naar 2021: onder andere 358.000 euro voor armoede-
bestrijding onder kinderen, 341.000 voor de aanpak van huiselijk 
geweld en 514.000 euro voor statushouders.

De verenigingen betalen slechts 1,8% rente 
over zo’n lening, waardoor het bedrag voor 
aflossing en rente nooit hoger uitvalt dan 
het geld dat ze gaan besparen op hun ener-
gielasten. Inmiddels hebben 8 verenigingen 
aangegeven gebruik te willen maken van 
de lening. Het meedoen van de sportver-
enigingen aan de Tilburgse klimaattransi-
tie betekent een besparing van ruim 92 ton 
CO2 per jaar. Hiermee wordt de Tilburgse 
klimaatdoelstelling om per jaar het ener-
gieverbruik met 2% te verminderen, ruim-
schoots gehaald. 

Met het verstrekken van de 850.000 euro 
aan leningen zit er nog bijna 15 miljoen 
euro van de oorspronkelijke 20 miljoen 
in het Klimaatfonds. Met de rente die de 
verenigingen betalen, komt er weer 120.000 
euro bij. 

LET OP:
BIJEENKOMST
12 JULI VOOR
POLITIEKE PARTIJEN 

Op 16 maart 2022 zijn er weer gemeente-
raadsverkiezingen. Dat klinkt nog ver weg, 
maar nu al zijn de verschillende politieke 
partijen bezig met de voorbereidingen. 
Zo denken de partijen na over hun verkie-
zingsprogramma’s en stellen zij de kieslijst 
samen.

Op maandag 12 juli organiseert de 
gemeente een bijeenkomst waarin je 
informatie krijgt over de weg naar de 
verkiezingen aan de hand van de verkie-
zingskalender. Daarnaast vertellen we je 
graag meer over een weerbare overheid. 
Wat zijn de uitdagingen die bij de lokale 
politiek komen kijken en hoe kun je daar 
het beste mee omgaan? 

OPGEVEN
Ga je deelnemen aan de verkiezingen 
of overweeg je dat te doen? Geef je dan 
op voor een (digitale) bijeenkomst op 
maandag 12 juli om 20.00 uur. Stuur een 
mail met je gegevens naar raadsgriffie@
tilburg.nl. Je ontvangt dan een bevesti-
gingsmail met de instructies hoe je deel-
neemt aan de digitale bijeenkomst. 

DIENSTVERLENING: KLAAR VOOR DE TOEKOMST
De gemeentelijke dienstverlening 
moet klaar zijn voor de toekomst. 
Dat is de rode draad door de 
Kadernota Publieke Dienstverle-
ning, die de gemeenteraad vorige 
week maandag heeft vastgesteld.

In de kadernota zijn de grote 
lijnen uitgezet, waarmee 
de dienstverlening van de 
gemeente klaar moet zijn voor 
de toekomst. Sowieso moet de 
klant centraal staan en moet 
de dienstverlening aansluiten 
bij zijn wensen en behoef-
ten. De dienstverlening moet 
verder laagdrempelig, snel en 
betrouwbaar zijn. Innoveren is 
daarbij van groot belang. Zo 
kiest de gemeente voor een 
zogeheten omnichannel-aan-
pak, waarbij alle kanalen 
(bellen, mailen, chatten, langs-
komen) één samenhangend 
geheel vormen. Ook wordt veel 

werk gemaakt van het zogehe-
ten dienstverlening DNA van de 
gemeente: alle betrokken mede-
werkers moeten zich maximaal 
klantgericht opstellen.

EEN 8 VOOR TELEFONISCHE 
BEREIKBAARHEID

De Kadernota Publieke Dienst-
verlening bevat verschillende 
indicatoren en streefwaarden. 
Zo kan worden berekend of 
bepaalde doelen ook worden 
gehaald. De indicator telefoni-
sche bereikbaarheid ontbrak 
nog, constateerde de raad 
vorige week maandag. Boven-
dien krijgt die bereikbaarheid 
momenteel een onvoldoende. 
Met de aanvaarding van een 
amendement van de PvdA werd 
die indicator alsnog toege-
voegd. De gemeente moet op 
dat punt in 2025 een 8 scoren.

PERSPECTIEFNOTA:

RUIM 500
REACTIES
Meer dan 500 inwoners -om precies te 
zijn 528- hebben de vragenlijst ingevuld, 
waarmee ze de gemeenteraad laten 
weten wat zij belangrijk vinden voor 
2022. De reacties worden gebundeld en 
gaan naar de raad, die volgende week 
de Perspectiefnota 2022 bespreekt. Op 
www.raadtilburg.nl is te zien hoe inwo-
ners hebben gereageerd. Ze konden de 
raad laten weten hoe prettig ze Tilburg 
vinden om te wonen, te werken en te 
ontspannen. Ook konden ze aangeven 
wat er goed is en wat beter kan: in de stad 
als geheel, maar ook in de dorpen, wijken 
en buurten. De reacties zijn bedoeld om 
de raad te helpen bij het maken van de 
juiste keuzes voor 2022.
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RAAD AKKOORD MET REGIONALE 
ENERGIE- EN KLIMAATSTRATEGIE
De gemeenteraad heeft vorige week maandag 
ingestemd met de Regionale Energie- en 
Klimaatstrategie (REKS). Deze strategie 
vormt voor de regio Hart van Brabant de 
invulling van het landelijke Klimaatakkoord.

Als enige regio heeft Hart van Brabant 
de opgave uit het Klimaatakkoord ook 
gekoppeld aan klimaatadaptatie. De 
REKS is een omvangrijk ontwikkelplan 
voor het grootschalig opwekken van 
duurzame energie. Bijvoorbeeld in de 
vorm van zonnepanelen op daken en 
zogeheten Energiehubs. Het plan bevat 

ook locaties waar windmolens kunnen 
komen. In Tilburg is dat vooral langs 
wegen rond de stad en bij bedrijventer-
reinen. In totaal gaat het om 20 windmo-
lens.

ENERGIENEUTRAAL
Het plan zorgt ervoor dat de regio in 2050 
energieneutraal kan zijn. Ook wordt hier-
mee de Tilburgse ambitie gerealiseerd 
om in 2045 klimaatneutraal en klimaat-
bestendig te zijn. De LST stemde vorige 
week maandag tegen de REKS. 

TWEE NIEUWE GEZONDHEIDSCENTRA
IN DE REESHOF EN IN GROENEWOUD

De gemeenteraad heeft de afgelopen weken belangrijke stappen gezet, 
die de komst van twee nieuwe gezondheidscentra dichterbij brengen. 
Eén van die centra komt aan de Bergeijkstraat in de Reeshof, het andere 
verschijnt aan het Pater van den Elsenplein in Groenewoud.

Het gezondheidscentrum aan de Bergeijkstraat vervangt dat aan 
de Dubbeldamstraat, dat te klein is geworden. Uitbreiding daar 
is niet mogelijk. Nieuwbouw kan wel op de plek aan de Bergeijk-
straat waar voorheen een school stond. Daar is straks ook ruimte 
voor circa 50 seniorenappartementen. Waar nu nog het gezond-
heidscentrum aan de Dubbeldamstraat zit, komt een woonzorg- 
huis met circa 32 particuliere woonzorgunits voor kwetsbare 
ouderen. 

PATER VAN DEN ELSENPLEIN
De vestiging van een gezondheidscentrum aan het Pater van den 
Elsenplein past in de zogeheten PACT-aanpak van de wijk Groe-
newoud. Die aanpak moet leiden tot verbetering van de sociale 
situatie in de wijk. Gezondheid is daarvan een belangrijk aspect. 
Het nieuwe gezondheidscentrum biedt mogelijkheden om de 
gezondheidsachterstanden in de wijk te verkleinen. Tegelijk met 
het gezondheidscentrum wordt een nieuw appartementenge-
bouw met 35 huurwoningen gerealiseerd. Het gaat om woningen 
in de categorie middel dure huur (850-900 euro p. maand), wat 
leidt tot meer woondifferentiatie in Groenewoud. Met het nieuwe 

gezondheidscentrum en het appartementengebouw is de tota-
le herinrichting van het Pater van den Elsenplein weer een stap 
dichterbij.

De raad stelde in de vergadering van 7 juni de grondexploitatie 
vast voor het plan aan de Bergeijkstraat en in de vergadering van 
14 juni de grondexploitatie voor de plannen aan het Pater van den 
Elsenplein. In totaal is daarmee een bedrag van ruim 2,5 miljoen 
euro gemoeid. Dit jaar wordt gestart met de voorbereiding van de 
bestemmingsplannen. De oplevering van beide gezondheidscen-
tra is voorzien in 2023.

Impressie gezondheidscentrum
Pater van den Elsenplein.

OP DE AGENDA
De gemeenteraad heeft 
nog een drukke agenda, 
voordat de zomervakantie 
begint. Aanstaande maandag 
begint het debat over de Perspectief- 
nota, waarover de raad op donderdag 1 juli 
besluiten neemt. Op de maandag daarna, 5 
juli, heeft de raad een aantal informatie- en 
debatbijeenkomsten.

WIJKEVOORT
Op verzoek van ONS Tilburg, 50PLUS 
en Lokaal Tilburg staat de mogelijke 
samenwerking van de gemeente met 
vastgoedbedrijf Somerset op bedrijven-
terrein Wijkevoort op de agenda. Daar-
mee zou het plan voor de bouw van een 
distributiecentrum door Somerset aan 
de Koningshoeven niet doorgaan. De 
gemeente wil daar liever woningbouw. 
Wijkevoort is het toekomstige bedrij-

venterrein ten westen van de stad. Om 
daar de nodige gronden te verwerven 
besloot de raad vorige week maandag 
om een zogeheten voorkeursrecht te 
vestigen op een agrarisch bedrijf aan de 
Prinsenhoef. Hiermee wordt bereikt dat 
de eigenaar zijn bedrijf en grond eerst te 
koop moet aanbieden aan de gemeente. 
De aankoop van dit en een ander agra-
risch bedrijf draagt bij aan vermindering 
van de stikstofuitstoot. LST, SP, PvdA, 
50PLUS, ONS Tilburg en Groep Jansen 
stemden tegen.

MILIEUSTRAAT
Op verzoek van CDA, D66 en VVD staat 
de overlast voor omwonenden van de 
Milieustraat aan de Albionstraat op de 
agenda. Bewoners klagen over onder 
andere files, uitlaatgassen, rommel en 
ruzies. Volgens hen is er voorlopig geen 
oplossing in zicht.

Ga voor meer informatie en voor de 
agendastukken naar de vernieuwde 
website www.raadtilburg.nl en lees meer 
op ‘Raadsinformatie’.

VEEL
BELANGSTELLING 
VOOR RAADSWERK
Het werk van de gemeenteraad mag op de 
nodige belangstelling rekenen. De eerste 
uitnodiging om mee te doen aan een inspira-
tietraining over hoe de gemeenteraad werkt, 
leverde 15 deelnemers op.

Hoe ziet het werk van een gemeente-
raadslid eruit en hoe heb je als inwoner 
invloed op de gemeenteraad? Onder 
andere daarover gaat de Inspiratietrai-
ning die onlangs zijn eerste editie beleef-
de en twee avondbijeenkomsten omvat. 
Tijdens de tweede bijeenkomst voer-
den de deelnemers een debat over een 
onderwerp waarover de raad onlangs 
heeft gedebatteerd. De training wordt 
gegeven door de griffier. Ook raadsleden 
en burgemeester Theo Weterings waren 
aanwezig. 



Uitgave:  Raadsgriffie gemeente Tilburg  |  Realisatie: Mercuur communicatie  |  Fotografie: Gemeente Tilburg  |  Voor meer informatie: (013) 542 82 84 / raadsgriffie@tilburg.nl

RAADSWERK
MAANDELIJKSE RUBRIEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN TILBURG 23 JUNI 2021

VOOR MEER INFORMATIE 
OVER DE RAAD 

KUNT U TERECHT OP 
WWW.RAADTILBURG.NL 
EN WWW.TILBURG.NL

WATERLANDSCHAP PAUWELS:
ACHTERTUIN WORDT VOORTUIN

NS SERVICE LOKET 
MOET BLIJVEN

Het gebied ten noorden van Tilburg wordt de 
komende 10 jaar veranderd in een landschap, 
waar water de boventoon gaat voeren. Het 
daar gelegen Landschapspark Pauwels wordt 
een waterlandschap. Vorige week maandag 
stelde de gemeenteraad het zogeheten 
koersdocument voor deze ontwikkeling vast.

Het ontstaan van Waterlandschap 
Pauwels betekent een integrale ontwik-
keling van de omgeving van de Rioolwa-
terzuivering Noord, de Noorderplas en 
het Noorderbos. Water gaat hierbij een 
belangrijke rol spelen. 

NIEUWE VOORTUIN
Door de realisering van Waterlandschap 
Pauwels ligt dit gebied niet langer als 
een achtertuin ‘zo maar ten noorden van 
de stad’. Het landschap wordt straks de 
nieuwe voortuin van de stad en ontlast 
tevens de recreatiedruk op de Loonse 
en Drunense Duinen. Er komen wadi’s 
en bergingsvijvers die het regenwater uit 

Tilburg Noord verder opvangen en ook 
het al gezuiverde water uit de rioolwater-
zuivering nog verder schoonmaken. Dat 
betekent een betere waterkwaliteit en een 
bijdrage aan een koeler klimaat. Maar ook 
natuur en recreatie krijgen met de aanleg 
van het waterlandschap een belangrijke 
impuls. Er komen diverse fietsroutes en 
wandelpaden. Het nieuwe landschap, 
dat hiermee ontstaat, vormt straks een 
ecologische verbinding tussen de natuur-
gebieden De Brand in het oosten en Huis 
ter Heide in het westen. In dit landschap 
moet de omgeving van Pauwelshoeve 
uitgroeien tot een recreatief knooppunt.

Om de realisering van het Waterland-
schap Pauwels mogelijk te maken, 
besloot de raad vorige week maandag 
ook om de woningen en percelen aan de 
Kalverstraat 37-39 aan te kopen. Voor de 
voorbereiding van het nieuwe waterland-
schap trok de raad ruim 1 miljoen euro 
uit.

Wethouder Rik Grashoff gaat op korte termijn indringend in gesprek met de NS over de 
reizigersservice op het centraal station in Tilburg. Dat is het resultaat van een unaniem 
door de raad aanvaarde motie van PvdA, LST, 50PLUS, Lokaal Tilburg en SP. Die frac-
ties gaven vorige week maandag tijdens de raadsvergadering aan dat de NS van plan 
is om op korte termijn het serviceloket in Tilburg te sluiten. In plaats daarvan zou dan 
een informatiezuil komen. De raad was het met de indieners van de motie eens dat dit 
onaanvaardbaar is. Tilburg Centraal behoort tot de 20 stations in Nederlands met de 
grootste aantallen reizigers. Opheffen van het serviceloket zou vooral nadelig uitpak-
ken voor ouderen, mensen met een beperking en laaggeletterden.

RAAD WIL OPLOSSING
OVERLAST PIUSHAVEN

Voor het eerst sinds het uitbreken van de 
coronacrisis ging de raad onlangs weer 
op werkbezoek, uiteraard coronaproof. 
De raad was bij de Piushaven om de 
problemen aan te horen over de over-
last, die vooral jongeren daar ’s avonds 
veroorzaken. Het gaat om geluidsover-
last en vervuiling. Bovendien is er sprake 
van drugsgebruik, bovenmatig alcohol-
gebruik en bedreigingen. Het overlast-
probleem is aangekaart door een aantal 
ondernemers, omwonenden, Stichting 
Thuishaven Tilburg en Piushaven Levend 
Podium. Die geven aan dat er sprake is 
van vandalisme en dat bewoners, schip-
pers en passanten zich bedreigd voelen. 
Naar aanleiding van het werkbezoek wil 
de raad van het college weten welke 
maatregelen zowel op korte als langere 
termijn worden genomen om de overlast 
te beperken en voorgoed op te lossen. 

WEBSITE GEMEENTERAAD
VERNIEUWD
De gemeenteraad heeft een geheel 
vernieuwde website: www.raadtil-
burg.nl. Hier vind je allerlei informatie 
over het reilen en zeilen van de raad. 
Bijvoorbeeld dat de maandag de 
vaste dag is, waarop de raad bijeen-
komt, debatteert en besluiten neemt. 
Je leest ook per partij (fractie) wie 
de woordvoerder is van een bepaald 
onderwerp. Je ziet hoe je met de 
raad en de verschillende raadsleden 
in contact kunt komen en hoe je kunt inspreken bij de raad. En met één druk op de 
knop kun je agenda’s en vergaderstukken van de verschillende bijeenkomsten inzien 
en downloaden.

Met de herziening van het betreffende bestemmingsplan heeft de raad op 7 juni het 
licht op groen gezet voor nieuwbouw van de Lidl-supermarkt aan de Bosscheweg. 
Het bestaande pand wordt gesloopt en er verschijnt een compleet nieuwe winkel, die 
ongeveer de helft groter is dan de huidige. De inrit aan de Bosscheweg schuift straks 
circa 50 meter op. 

NIEUWBOUW LIDL BOSSCHEWEG


