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‘ACTIEPLAN 
INWONERSPARTICIPATIE’ IS EEN FEIT
De gemeente Tilburg beschikt over een nieuw 
Actieplan Inwonersparticipatie. Dit plan bevat 
allerlei acties om de participatie van inwoners 
en andere betrokkenen rond gemeentelijke 
plannen en besluiten verder te verbeteren. 
De raad is de afgelopen maanden betrokken 
geweest bij de totstandkoming van het 
actieplan.

Aanleiding voor het actieplan vormden 
onderzoeksrapporten van de Rekenka-
mer Tilburg en de Sociale Raad Tilburg 
over de plussen en minnen van de 
Tilburgse participatiepraktijk. Ook het 
door de raad aanvaarde initiatiefvoor-
stel ‘Tilburg van binnen naar buiten’ van 
Lokaal Tilburg speelde een belangrijke 
rol.

MAATWERK
De participatie door inwoners moet de 
komende jaren beter aansluiten bij hun 
eigen leefwereld. Dus is maatwerk erg 
belangrijk. Niet alles op dezelfde manier 
doen, maar op zoek gaan naar nieuwe 
methoden en technieken, ook online. 
Volgend jaar komt er een nieuwe tool, 
die het meedenken en -praten over plan-
nen en besluiten laagdrempelig maakt. 
Privacy en informatiebeveiliging zijn hier-
bij geborgd. De wijk- en dorpsagenda’s, 
waar al veel inbreng vanuit bewoners in 
zit, worden nog belangrijker. De agen-
da’s verschijnen vanaf het einde van 
dit jaar digitaal, zodat iedereen over de 
meest recente versie kan beschikken. De 
dialoog met inwoners over de wijkagen-
da’s is niet langer een momentopname, 
maar gaat continu plaatsvinden. Het is 

de bedoeling om daar ook inwoners warm 
voor te krijgen, die je niet zo vaak hoort. Het 
is sowieso het streven om de wat ‘stillere 
doelgroepen’ beter te bereiken. Daar wordt 
volgend jaar verder onderzoek naar gedaan.

NIEUWE RICHTLIJNEN EN SPELREGELS
Plannen die over de openbare ruimte gaan, 
zijn niet alleen van de gemeente maar ook 
van bijvoorbeeld projectontwikkelaars 
afkomstig. Om de omgevingsdialoog over 
dit soort plannen te verbeteren, komen er 
eind dit jaar nieuwe richtlijnen. Ook komen 
er zogeheten ‘omgevingstafels’. Dat schrijft 
de nieuwe Omgevingswet voor. Ten slotte 
gaat de gemeente ook de eigen spelregels 
in een nieuw jasje gieten. De bestaande 

TILBURG NA CORONA: RAAD BESPREEKT  
ROUTE NAAR ‘HET NIEUWE NORMAAL’
Nu misschien het einde van de 
coronacrisis in zicht is, wil ook 
Tilburg vooruit kijken. Hoe kijken 
we naar de periode van herstel en 
wat is daar allemaal voor nodig? 
Hoe gaan we op weg naar het 
nieuwe normaal? Op 12 juli buigt 
de gemeenteraad zich over een 
aanpak met verschillende scena-
rio’s.

Die scenario’s zijn nodig, 
omdat nog niet te voorspellen 
is of de toekomstige ontwik-
kelingen gunstig of minder 
gunstig uitpakken. In ieder 
geval kijkt de raad nadrukkelijk 
naar de Monitor Tilburg onder 
Corona, waarvan onlangs de 
5e actualisering is verschenen. 
Die laat zien dat mensen zich 
nog steeds zorgen maken. De 

inspraakverordening wordt vervangen 
door een participatieverordening.

INWONERSPARTICIPATIE DE NORM
Voor het welslagen van het actieplan 
is het belangrijk dat participatie bij de 
medewerkers van de gemeente in de 
genen komt te zitten. De organisatie 
krijgt nog dit jaar een speciaal expertise- 
team op het gebied van inwonersparti-
cipatie. Er komen ook cursussen en trai-
ningen voor medewerkers en ervaringen 
en verbeterpunten worden met elkaar 
gedeeld. Want ook binnen de gemeente-
lijke organisatie geldt dat inwonersparti-
cipatie de norm is.  

cijfers laten op diverse fron-
ten de impact van de corona-
crisis zien. Zoals de toename 
van het gebruik van de voed-
selbank, de lichte stijging van 
het aantal bijstandsuitkerin-
gen en het grotere beroep dat 
mensen doen op vormen van 
maatschappelijke hulp. Voor 
ondernemers lijken de grootste 
problemen voorbij, maar voor-
al in de sectoren horeca, sport, 
recreatie en vrijetijd zullen de 
coronagevolgen nog lang voel-

baar blijven.

ANDERHALF JAAR VOORUITKIJKEN
De scenario’s waarover de 
raad op 12 juli in gesprek gaat, 
zijn bedoeld om anderhalf jaar 
vooruit te kijken. Wat heeft 
Tilburg nodig om te herstel-
len van corona? Het landelijke 
beeld is dat de economie zich 
herstelt en de werkloosheid 
niet stijgt. Maar feit is dat veel 
groepen direct of indirect door 
corona zijn of worden getrof-

fen: ondernemers, jongeren, 
mensen met een migratieach-
tergrond en inwoners met een 
lagere opleiding. De gemeen-
te heeft het afgelopen jaar al 
diverse maatregelen getroffen: 
voor de horeca, voor zzp’ers, 
de kunst- en cultuursector en 
sportverenigingen. De komen-
de tijd zal er ook aandacht 
nodig zijn voor een gezon-
de woon- en leefomgeving, 
voor een economisch sterke 
binnenstad en voor verande-
ringen zoals thuiswerken en 
het toegenomen fietsgebruik. 
Deze en andere onderwerpen 
maken straks deel uit van de 
verder in te vullen scenario’s en 
moeten leiden tot een pakket 
van concrete en praktische 
maatregelen. 

WE ZIJN 
ER VOOR 
ELKAAR

LET OP:
A.S. MAANDAG 
BIJEENKOMST 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 verkiezings-
programma’s en stellen zij de kieslijst samen.

Aanstaande maandag 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 om gaan? 

OPGEVEN
Ga je deelnemen aan de verkiezingen 
of overweeg je dat te doen? Geef je dan 
op voor de (digitale) bijeenkomst van 
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.   

DE RAAD HEEFT DE 
PERSPECTIEFNOTA 
VASTGESTELD.

OP DE VOLGENDE 
PAGINA’S 
LEES JE ALLES 
OVER HET DEBAT.



RAAD STELT PERSPECTIEFNOTA VAST
PERSPECTIEFNOTA

De gemeenteraad heeft vorige week donderdag 
de Perspectiefnota 2022-2025 vastgesteld. 
Aan het einde van het debat lagen er 40 
moties en amendementen op tafel, waarvan 
er 6 door de raad werden aangenomen en er 
19 door het college werden overgenomen of 
tot een toezegging van het college leidde.

Met het vaststellen van de Perspectief-
nota neemt de raad een voorschot op de 
begroting voor volgend jaar en de jaren 
erna. Wat zijn de komende jaren onze 
prioriteiten, waar geven we meer geld aan 
uit en waaraan juist minder? Daarover 
gaat de Perspectiefnota. Die vormt dus 
een belangrijke basis voor de begroting 
die het college in het najaar presenteert. 

BLIJVEN INVESTEREN IN DE STAD
De Perspectiefnota houdt in dat ondanks 
financieel onzekere tijden, de investerin-

gen in de stad overeind blijven. In gang 
gezette ontwikkelingen worden verder 
van de grond getild of afgerond. Voor 
extra investeringen in de stad wordt 
volgend jaar 2,2 miljoen euro uitgetrok-
ken, aflopend naar 1,3 miljoen in 2025. 
Ook de sociale basis wordt versterkt: elk 
jaar met 1 miljoen euro.

TEKORT WEGWERKEN
Hoewel het rijk inmiddels meer geld 
beschikbaar stelt, blijven de oplopen-
de kosten in het sociaal domein zorgen 
baren. Wanneer de gemeente niets doet, 
dreigt er in 2022 een tekort van bijna 
24,5 miljoen op de begroting. Om dit 
voor een belangrijk deel weg te werken, 
is met de vaststelling van de Perspectief-

nota besloten om in het sociaal domein 
7 miljoen te besparen; bovenop de 6,3 
miljoen die de nieuwe inkoopstrategie 
moet opleveren. Op andere gebieden 
moet 5 miljoen euro ruimte worden vrij-
gemaakt of worden bespaard. Dit bedrag 
kan omlaag naar 3 miljoen, wanneer 
later deze zomer blijkt dat het financiële 
beeld gunstiger uitpakt. Verder wordt 1,5 
miljoen euro bezuinigd op de gemeente-
lijke organisatie; bovenop de 3,4 miljoen 
aan besparingen die eerder is afgespro-
ken. Ten slotte moet het verhogen van 
de onroerende zaakbelasting (OZB) 2,1 
miljoen euro opleveren.

De fracties van D66, GroenLinks, CDA, 
VVD, 50PLUS, Lokaal Tilburg en ONS 
Tilburg stemden vorige week donderdag 
vóór de Perspectiefnota. De fracties van 
LST, PvdA, SP en Groep Jansen stemden 
tegen.

STERKER 
UIT DE 
CORONACRISIS

PERSPECTIEFNOTA

De raad hield tijdens de behandeling van 
de Perspectiefnota een unaniem pleidooi 
om gebruik te maken van de innovaties 
die de coronacrisis heeft opgeleverd. Er 
zijn volop kansen om dingen anders te 
doen, aldus de gezamenlijke fracties in 
een motie die door het college werd over-
genomen. Het college komt nog dit jaar 
met een inventarisatie van de mogelijk-
heden om sterker uit de crisis te komen. 
De coronacrisis is ook mede aanleiding 
om wat we inmiddels Brede Welvaart zijn 
gaan noemen, op de agenda te zetten. 
Bij Brede Welvaart gaat het behalve om 
materiële welvaart ook om aspecten als 
welzijn, gezondheid, wonen en milieu. Het 
college nam een motie van GroenLinks 
en ONS Tilburg over en organiseert nog 
dit jaar hierover een workshop. 

PERSPECTIEFNOTA

Met de Perspectiefnota wordt de sociale basis 
in de stad de komende jaren met 1 miljoen euro 
per jaar extra versterkt. Maar de raad wilde 
vorige week donderdag nóg een aantal extra’s.

Over het bouwen aan een sterke sociale 
basis nam het college een motie over van 
GroenLinks, D66, ONS Tilburg, CDA, SP, 
50PLUS, VVD en PvdA. Het college gaat in 
beeld brengen op welke terreinen Tilburg 
ten opzichte van andere steden minder 
investeert in de sociale basis en hoe dit kan 
worden ingelopen. Nog dit najaar, wanneer 
de raad de begroting 2022 behandelt, krijgt 
de raad hierover duidelijkheid. De raad nam 
ook een motie aan van ONS Tilburg, PvdA, 
50PLUS, Lokaal Tilburg, GroenLinks, VVD 
en D66 om kansenongelijkheid tegen te 
gaan. Het college brengt in kaart wat hier 
extra aan gedaan kan worden en hoe hier-
voor samen met het onderwijs aanvullende 
middelen kunnen worden ingezet.

WERK EN INKOMEN
Inwoners in Tilburg die in de bijstand 
hebben gezeten en een baan vinden, 
kunnen straks over een gebruiksvriende-
lijke tool beschikken om te berekenen wat 
voor hen dan de financiële gevolgen zijn. 
De raad nam hierover een motie aan van de 
LST. Een motie van dezelfde fractie leidde 
tot een toezegging van het college om te 
monitoren of en hoe mensen in de bijstand 
voldoende worden begeleid als het gaat om 
het inzicht in de wettelijke mogelijkheden 
op het gebied van werk en inkomen. Verder 
gaf het college aan, mede naar aanleiding 
van een motie van de LST, dat inwoners die 
dit nodig hebben langdurige ondersteuning 

krijgen bij het op orde brengen en houden 
van hun thuisadministratie.

OUDEREN
De raad krijgt nog vóór de begrotingsbe-
handeling in het najaar gelegenheid om 
zich te buigen over de inhoud van en finan-
ciële middelen voor het ouderenbeleid voor 
de komende jaren. Die toezegging van het 
college kwam er naar aanleiding van een 
motie van 50PLUS. Het college deed naar 
aanleiding van een motie van 50PLUS en 
Lokaal Tilburg ook de toezegging om bij 
bezuinigingen in het sociaal domein ook 
te kijken naar het positieve effect, wanneer 
ouderen langer in goede gezondheid thuis 
kunnen blijven wonen.

De raad nam verder een motie aan van de 
PvdA en ONS Tilburg over de opvang van 

dakloze arbeidsmigranten die met meerde-
re problemen te kampen hebben. Het colle-
ge gaat met het rijk in gesprek over een 
structurele oplossing. Ten slotte kreeg de 
raad de toezegging van het college (motie 
PvdA) dat er een aanpak komt, die het 
voor inwoners mogelijk maakt om sneller 
spoedzorg aan te vragen.

RAAD WIL STERKE SOCIALE BASIS
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PERSPECTIEFNOTA

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 
kwamen verder nog de volgende onderwerpen 
aan de orde: 

INVLOED BIJ REGIO HART VAN BRABANT
De raad wil dat de gemeente Tilburg 
voldoende invloed behoudt bij het beleid dat 
wordt ontwikkeld door de Regio Hart van 
Brabant. In die regio werken 9 Midden-Bra-
bantse gemeenten, waaronder Tilburg, 
samen. De raad nam over de Tilburgse 
invloed unaniem een motie aan van CDA, 
Lokaal Tilburg, 50PLUS, PvdA en VVD. 
Het college gaat er bij het regiobestuur op 
aandringen dat de beoogde regio-advies-
commissie er komt en dat de gemeente 
Tilburg een extra lid kan afvaardigen naar 
het algemeen bestuur.

MAKERSFONDS

Het college onderzoekt in aanloop naar de 
begroting voor 2022 of er structureel meer 
geld kan komen voor het Makersfonds. 
Aldus een toezegging van het college naar 
aanleiding van een motie van PvdA en ONS 
Tilburg. Kunstenaars kunnen voor bekosti-
ging van hun projecten een beroep doen op 
dit fonds, dat een groot succes is. 

BEGRAAFPLAATSEN
De raad krijgt -naar aanleiding van een 
motie van Lokaal Tilburg, PvdA, 50PLUS, 
LST en CDA- in het eerste kwartaal van 
2022 een QuickScan over de toekomst van 
de begraafplaatsen in Tilburg. Het gaat om 
het onderhoud en behoud, omdat begraaf-
plaatsen steeds minder worden gebruikt. 
De QuickScan brengt ook de kosten voor 
onderhoud en behoud in kaart.

DIGITALE ETHIEK
Heeft Tilburg behoefte aan een Commissie 
Digitale Ethiek? Het antwoord daarop valt 
in het eerste kwartaal van 2022 te lezen in 
een discussienota over dit onderwerp. Een 
motie hierover van GroenLinks, 50PLUS, 
D66, ONS Tilburg en PvdA werd door het 
college overgenomen. De toenemende digi-
talisering brengt vraagstukken mee over  
privacy en andere maatschappelijke en 
ethische aspecten. Onder andere Eindhoven 
en Breda hebben al een Commissie Digitale 
Ethiek, die zich met genoemde vraagstuk-
ken bezighoudt.

DIENSTREGELING BUSSEN IN 2022: 15 JULI 
OPNIEUW STEMMEN

De fracties van LST, 50PLUS en PvdA 
stelden vorige week donderdag voor dat 
het college zo snel mogelijk met buson-
derneming Arriva of de Provincie rond de 
tafel gaat over de gevolgen van de nieu-
we vervoerplannen voor Tilburg. Het zou 
kunnen dat die plannen een versobering van 
de dienstregeling inhouden. Vóór de motie 
stemden LST, CDA, 50PLUS, SP, PvdA, ONS 
Tilburg en Groep Jansen. Tegen stemden 
D66, GroenLinks, VVD en Lokaal Tilburg. Dit 
betekende evenveel vóor- als tegenstem-
men, ofwel de stemmen staakten. De motie 
wordt in de raadsvergadering van 15 juli 
opnieuw in stemming gebracht.

PERSPECTIEFNOTA

Wijken en buurten die er goed bij liggen. 
Waar het fijn en veilig wonen is. Waar je kunt 
bewegen en mensen kunt ontmoeten. Waar 
ook aandacht is voor klimaat en natuur. Ook 
daar vroeg de raad aandacht voor tijdens de 
behandeling  van de Perspectiefnota.

De komende 2,5 jaar gaat de gemeen-
te samen met bewoners in elke buurt 
een zogeheten ‘buurtschouw’ uitvoeren. 
Een motie hierover van D66, GroenLinks, 
PvdA, CDA, ONS Tilburg en 50PLUS werd 
door het college overgenomen. De buurt-
schouw is bedoeld om samen te kijken 
of een buurt voldoende uitnodigt tot 
ontmoeten en bewegen. De uitkomsten 
van de buurtschouw, waarvan de eerste in 
één van de PACT-wijken wordt gehouden, 
worden betrokken bij de wijkagenda’s die 
er inmiddels in heel Tilburg zijn.

KLIMAAT EN NATUUR
Er komt een voorlichtingscampagne die 
inwoners ertoe moet bewegen om hun 
tuinen niet of minder te betegelen. Minder 
steen en meer groen zijn goed voor de 

biodiversiteit en de afvoer van regenwater 
en helpen tegen hittestress. Het college 
deed de toezegging voor een campagne 
naar aanleiding van een motie van D66, 
GroenLinks, Lokaal Tilburg, ONS Tilburg, 
PvdA en 50PLUS. Ook gaat het college het 
‘natuurinclusief bouwen’ door ontwikke-
laars van woningbouwplannen bevorde-
ren. Die toezegging kwam er naar aanlei-
ding van een motie van GroenLinks, D66, 
Lokaal Tilburg, PvdA en ONS Tilburg. Deze 
manier van bouwen betekent een bijdrage 
aan klimaat en natuur.

De raad nam verder een motie aan van 
GroenLinks, D66, PvdA, Lokaal Tilburg, 
CDA, 50PLUS en ONS Tilburg om de 
realisatie van CPO-projecten en andere 
nieuwe woonvormen actief te ondersteu-
nen. CPO betekent Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap en houdt in dat 
mensen samen een woningbouwpro-
ject opzetten. Het college komt met een 
discussienota en kijkt hierbij onder ande-
re naar de successen in Breda. Ten slotte 
nam de raad een motie van de LST aan 
om vaart te maken met de aanleg van een 
mooie entree van de Reeshof.

HOUD TILBURG SCHOON
PERSPECTIEFNOTA

De raad vroeg tijdens de behandeling van de 
Perspectiefnota ook aandacht voor het schoon, 
heel en veilig houden van de stad.

Het college nam een motie van de LST en 
PvdA over om plekken, waar rond afvalbak-
ken van de gemeente vuil ligt, vaker schoon 
te maken en de afvalbakken vaker te legen. 
Ook wordt gekeken waar grotere afvalbak-
ken gewenst zijn. Het college gaat verder 
kijken hoe het schoonhouden van parken en 
andere openbare ruimten sneller en doel-
matiger kan. Een motie van Lokaal Tilburg, 
D66, LST en 50PLUS om iets te doen aan de 
graffiti op kasten van nutsbedrijven, werd 
door het college overgenomen. Het college 

gaat de nutsbedrijven hierop aanspreken. 
Er komt verder een Top13 van verpauperde 
panden die aangepakt moeten worden. Die 
toezegging deed het college naar aanlei-
ding van een motie van Lokaal Tilburg, 50 
PLUS, LST, CDA en SP.

TOEZICHT EN HANDHAVING
Bij het opstellen van de begroting voor 
2022 bekijkt het college of er extra geld 
kan worden uitgetrokken voor structureel 
meer capaciteit op het gebied van toezicht 
en handhaving. Die toezegging deed het 
college naar aanleiding van een motie 
van Lokaal Tilburg, LST en 50PLUS. In de 
Perspectiefnota staat nu een investering 
van 100.000 euro voor extra capaciteit.

FIJN EN DUURZAAM WONEN

EN VERDER…
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KIJKJE IN DE KEUKEN BIJ DE RAAD BEVALT GOED

‘RAADSLEDEN ZIJN  
DICHTERBIJ DAN JE DENKT’
Wie wilde, kon vorige maand een kijkje in de 
keuken krijgen bij de gemeenteraad. Deelne-
mers aan deze eerste Inspiratietraining 
Raadswerk reageren positief. ‘Een aanrader’ 
en ‘voor herhaling vatbaar’ zijn onder andere 
de reacties. Dus komt er na de zomer weer een 
nieuwe inspiratietraining.

Tot de deelnemers behoorde Lotte de 
Weert. Ze voelt zich betrokken bij de stad 
en volgde de raad al op Twitter. “Maar 
een echt gevoel bij wat de raad doet en 
hoe de lokale  politiek werkt, had ik nog 
niet. Sinds kort werk ik bij de gemeente 
als beleidsadviseur Personeel en Orga-
nisatie. Ook stukken van onze afdeling 
komen soms bij de raad terecht, die daar 
dan een besluit over moet nemen.”

EYEOPENERS
De training bevatte voor Lotte een aantal 
echte eyeopeners. “Als je alleen al ziet 
hoeveel tijd raadsleden steken in het lezen 
van stukken en vergaderen. Bovendien 
moet je als raadslid goed weten hoe het 
gemeentebestuur werkt en welke rol je 
daar zelf in kunt spelen. Maar wat mij het 
meest verraste, is dat raadsleden vaak 
in wijken en buurten te vinden zijn om 
contacten te onderhouden met inwoners. 
Het doen en laten van de raad lijkt voor 
veel mensen misschien dan wel een ver 
van m’n bed aangelegenheid, maar raads-
leden zijn dus dichterbij dan je denkt.”

PROFESSIONEEL EN GOEDE SFEER
Ook Anne-Miep Vlasveld heeft veel opge-
stoken van de inspiratietraining. Anne-
Miep woont in Tilburg en zit sinds 2019 
voor de Partij voor de Dieren in Provinci-
ale Staten van Noord-Brabant. “We willen 
volgend jaar meedoen aan de gemeen-
teraadsverkiezingen, dus was dit kijk-
je in de keuken extra de moeite waard.” 
Anne-Miep vindt dat de raad van Tilburg 
professioneel aan het werk is. “Vaak to 
the point en geen ellenlange vergade-
ringen. Het vergadersysteem met onder 
andere een onderscheid tussen infor-
matie- en debatbijeenkomsten draait 
goed. Daar zijn we bij Provinciale Staten 
net mee begonnen. Ook de sfeer in de 
Tilburgse raad is goed. Er is respect voor 
elkaar en er lijkt geen cultuur van elkaar 
vliegen afvangen te heersen.”

DEBAT
De inspiratietraining kent behalve een 
informatief deel, ook een minidebat. 
De deelnemers zijn dan leden van de 
gemeenteraad en gaan in discussie over 
een belangrijk onderwerp. In dit geval 
over het groener maken van het centrum 
van Tilburg. Maar daarvoor zou dan de 

NIEUW IN DE 
RAAD
De gemeenteraad heeft vorige week donderdag 
Jos van Gerven benoemd tot lid van de raad. Jos 
volgt in de fractie van GroenLinks Bas van Weeg-
berg op, die de raad heeft verlaten en vakbondsbe-
stuurder bij de FNV is geworden.

kermis ruimte moeten inleveren. Ook over 
dit onderdeel zijn de deelnemers positief. 
Lotte: “Het was net echt, met fracties 
die vóór en tegen zijn. Je moet dus een 
standpunt innemen. Bovendien was het 
in de nieuwe raadzaal, met microfoons 
en alles.” Anne-Miep vond de aanwezig-
heid van burgemeester Theo Weterings 
een meerwaarde.

VAKER DOEN
Lotte en Anne-Miep zijn ronduit positief 
over de inspiratietraining. “De training zat 
goed in elkaar, praktisch en inspirerend 
en leerzaam en leuk tegelijk. Je steekt er 
echts iets van op. Vaker doen dus.” Lotte 
heeft nog een tip: “Het is de moeite waard 
om deze training te promoten bij studen-
ten. Zij zijn op veel manieren actief in de 
stad en zouden best eens invloed op de 
raad willen en kunnen uitoefenen. Daar 
geeft Tilburg bovendien mooie mogelijk-
heden voor, bijvoorbeeld ‘Maak je punt’.”Lotte de Weert

Anne-Miep Vlasveld

OP DE AGENDA
Ook voor de gemeenteraad 
breekt binnenkort de zomer-
vakantie aan. De raad gaat 
dan ‘met reces’, zoals dat 
officieel heet. Op donderdag 
15 juli heeft de raad zijn laatste 
vergadering. Eventueel is er nog een uitloop 
op maandag de 19e.

Op de agenda van de raad van 15 juli 
staat nog een aantal belangrijke onder-
werpen:

INITIATIEFVOORSTEL OVER HONDENPOEP
De SP stelt een nieuwe 
aanpak voor om de over-
last van hondenpoep aan 
te pakken. Door van alle 
geregistreerde honden 
een DNA-monster te 
nemen, kunnen hond en baasje van 
hondendrollen op straat snel worden 
achterhaald. Om de databank met de 
DNA-monsters te bekostigen, moet 
de huidige hondenbelasting worden 
vervangen door een hondenheffing.

KADERNOTA’S OVER INCLUSIEVE STAD
Tilburg wil een inclusieve stad zijn, waar 
iedereen erbij hoort en gelijke kansen 
heeft. Dat betekent onder meer dat 
iedereen zich persoonlijk moet kunnen 
ontwikkelen. Het betekent ook dat ieders 
veiligheid in de persoonlijke woon- en 
leefsfeer gewaarborgd moet zijn. In twee 
kadernota’s worden daarvoor de lijnen 
uitgezet voor de komende jaren.

PARKEERGARAGE SPOORZONE
Voor de bouw en inrichting van een 
nieuwe parkeergarage op de locatie 
Zwijsen -tussen het UWV-gebouw en de 
stationsingang- is ruim 23 miljoen euro 
nodig. De garage bevat straks ruim 700 
parkeerplaatsen plus een fietsenstalling. 
Om de bouw mogelijk te maken, moeten 
ook de bouwregels voor het betreffende 
gebied worden aangepast.

NIEUWBOUW WILLEM II COLLEGE
Om de nieuwbouw van het Willem II 
College in Groenewoud mogelijk te 
maken, moet het bestemmingsplan 
worden gewijzigd. De plannen voor-
zien ook in de bouw van twee nieuwe 
sporthallen. Verder komen er in het 
gebied straks een kindcentrum voor 
kinderen van 0 tot 13 jaar en een nieuwe 
fietsverbinding.

NIEUWE APV
In de nieuwe APV (Algemene Plaatselij-
ke Verordening) staat straks een verbod 
op lachgas. Verder wordt de nieuwe APV 
aangepast aan de nieuwe Alcoholwet, 
die op 1 juli van kracht is geworden en 
de oude Drank- en Horecawet vervangt.

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


