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Voorwoord 
 

Beste kiezer, 

Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2022-2026 van partij 50PLUS Tilburg, Berkel-Enschot, 
Biezenmortel en Udenhout. We leggen u daarin uit waarom uw stem op 50PLUS Tilburg zo belangrijk 
is. 

50PLUS wordt door veel mensen gezien als een ouderenpartij, maar wij zien onszelf meer als een 
familiepartij, voor jong en oud. De meeste ouderen hebben immers kinderen en kleinkinderen en we 
willen niets liever dan de aarde goed, schoon en veilig aan hen doorgeven. En wat Tilburg betreft, als 
50PLUS Tilburg zetten we ons ervoor in dat ook onze kinderen en kleinkinderen in de toekomst een 
goed en gelukkig leven kunnen hebben in onze mooie stad. 

Wel leggen we als 50PLUS een nadrukkelijk accent op ouderen. Waar andere partijen “niet thuis” 
geven als het om de belangen van ouderen gaat, staan wij voor allerlei voorzieningen voor ouderen 
en voor een fatsoenlijk, geïndexeerd AOW en pensioen. Voor de ouderen van nu én van later.  
We hebben een van de beste pensioensystemen van de wereld en dat moeten we zo houden.  
Voor zover mogelijk strijden we daar ook in de hele gemeente Tilburg voor, bijvoorbeeld een 
aanvulling op de AOW. 

50PLUS komt op voor de sociale minima en voor hen die in armoede leven of eenzaam zijn.  
Wij bestrijden alle vormen van discriminatie. 

In de afgelopen vier jaar hebben we als 50PLUS Tilburg in de gemeenteraad een aantal belangrijke 
zaken voor elkaar gekregen, zoals Ggoud (“Gezond en gelukkig oud”) het “automaatje”, woningbouw 
voor ouderen en meer openbare toiletten. Nu is de tijd rijp om door te pakken ……… 

We gaan als 50PLUS Tilburg ons accent leggen op: 

- Ouderenbeleid. Goed en gezond oud kunnen worden in Tilburg. We gaan voor Ggoud!  
(project speciaal voor ouderen in Tilburg en de dorpen). 

- Wonen. Iedereen, jong en oud moet in een geschikte woning kunnen wonen. 
Doorstroming is belangrijk. Als ouderen naar een (aan)gepaste woning kunnen verhuizen, bij 
voorkeur in hun eigen wijk, komen er woningen vrij voor gezinnen die dan weer een woning 
achterlaten voor starters. 

- Veiligheid. We moeten ons veilig kunnen voelen in onze eigen woning en buurt.  
We moeten zorgen dat ouderen langer veilig thuis kunnen blijven wonen. 

- Zorg en Welzijn. De zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn en op een goed niveau worden 
uitgevoerd. 

- Wijken en Dorpen. Zij zijn belangrijk. 50PLUS vindt dat de gehele stad, wijken en dorpen 
beter ondersteund moeten worden, en dat er meer geld voor de wijken en dorpen 
beschikbaar komt. 

 
Op de volgende pagina’s worden deze punten verder uitgewerkt.  
Hebt u naar aanleiding van ons programma vragen of opmerkingen, laat 
het ons even weten. 

Met vriendelijke groet, 

 
Henk van Tilborg 
Lijsttrekker 50PLUS Tilburg 
Telefoon: 0653648374.  
Mail: henkvantilborg@raadtilburg.nl 

mailto:henkvantilborg@raadtilburg.nl
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Hoofdstuk 1. Ouderenbeleid 
 

Het aantal ouderen in Tilburg neemt net als in de rest van het land alleen maar toe. In 2040 hebben 
we de piek bereikt. Dat lijkt ver weg, maar daar moeten we nu op anticiperen. Veel ouderen zijn 
vitaal en kunnen en willen nog van alles. Ze zetten zich in als mantelzorger, passen op, zitten in 
besturen etc en leveren op die manier een belangrijke [of: onmisbare] bijdrage aan het draaiend 
houden van de maatschappij.  
 
Met de jaren wordt de kwetsbaarheid van ouderen groter en neemt de behoefte aan hulp en zorg 
toe.  

Als 50PLUS Tilburg zetten we ons in om het leven van zowel de vitale als de meer kwetsbare 
ouderen zo aangenaam mogelijk te maken. 

• Meer bewustwording over ouder worden. Toekomstige ouderen moeten zich voorbereiden 
op het ouder worden, zodat ze die levensfase nog beter kunnen benutten, 
 

• 50PLUS wil een aparte Wethouder voor ouderenbeleid, 
 

• De woningmarkt moet aangepast worden, zodat er meer doorstroming komt.  
We bevorderen dat er meer grondgebonden en nul-treden woningen komen die geschikt zijn 
om te blijven wonen. Ouderen moeten zelf de regie houden over waar ze willen blijven 
wonen. 
 

• Ouderen krijgen voorrang om een aangepaste woning te krijgen, 
 

• Ondersteunen van ouderen en mantelzorgers, zodat ouderen langer en prettiger thuis 
kunnen blijven wonen, 
 

• Huishoudelijk hulp moet uitgebreid worden met meer tijd, zodat alle noodzakelijke dingen 
gedaan kunnen worden, 
 

• Als 50PLUS willen we graag de eenzaamheid onder ouderen en kwetsbaren aanpakken.  
Meer activiteiten ontplooien en deze mensen meer “opzoeken”, 
 

• We moeten zorgen dat ouderen digitaal vaardig worden en blijven. Men moet weten hoe 
men veilig met de digitale mogelijkheden van computers en andere apparatuur kan omgaan. 
Met name de faciliterende bedrijven zoals banken en verzekeringsmaatschappijen moeten 
hierin meer verantwoordelijkheid nemen, 
 

• We moeten zorgen dat ouderen niet buitengesloten of gediscrimineerd worden, omdat ze 
niet of onvoldoende digitaal vaardig zijn. Stadswinkels moeten openblijven en ook banken 
moeten fysiek bereikbaar blijven, 
 

• Meer mensen in de zorg en jongeren verleiden om in de zorg te gaan werken, 
 

• Netwerken in de wijken stimuleren en uitbreiden, 
 

• Sneller uitrollen van thuisondersteuning. Een voorbeeld is Community Care waar leefcoaches 
ondersteuning bieden. Er zijn vaak meerdere oplossingen mogelijk voor een probleem.  
We moeten buiten kaders durven te denken, 
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• Tilburg dementie vriendelijker maken, te starten in alle winkelcentra zoals Heyhoef, 
 

• Tilburg is een stad waar iedereen, wie dan ook, gezond en gelukkig oud moet kunnen 
worden. We gaan voor een omgeving waarin je oud kunt worden in de maatschappij.  
Je hoort erbij, wordt gezien, doet ertoe ongeacht je afkomst, kleur, seksuele voorkeur en 
leeftijd, 
 

• 50PLUS Tilburg wil graag dat in onze stad jong en oud elkaar weten te vinden, elkaar kunnen 
helpen, van elkaar kunnen leren. De cohesie in onze stad moet weer terugkomen, 
 

• We streven naar ontmoetingsruimten voor alle doelgroepen in Tilburg. 
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Hoofdstuk 2. Wonen  
 
50PLUS zet in op betaalbare, voldoende én aangepaste (huur)woningen op maat voor iedereen.  
Wij kiezen ervoor dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in de vertrouwde woonomgeving kunnen 
blijven wonen, ook als zij minder mobiel en vitaal zijn.  
 
De verhuismobiliteit van ouderen kan een obstakel vormen voor huishoudens die nog aan het begin 
van hun wooncarrière staan. Er moet veel meer aandacht komen voor het doorstromingsbeleid. 
Woningen bouwen voor ouderen is ook goed voor de doorstroming van gezinnen die dan weer een 
woning achter laten voor starters. Binnenstedelijk bouwen is een oplossing maar aan de randen van 
de stad, wijken en de dorpen zal ruimte gecreëerd moeten worden om deze grote opgave voor 
elkaar te krijgen. Het aanbod van levensloopbestendige (grondgebonden) woningen is in Tilburg 
beperkt. Daar waar het niet anders mogelijk is (binnenstad) mag er wat ons betreft wel in de hoogte 
gebouwd worden als de appartementen maar levensloopbestendig zijn. Er moet meer aandacht 
komen voor nieuwe woonconcepten zoals collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO), hofjes, 
Tiny houses en gemeenschappelijk woonvormen. 
 
Als 50PLUS geloven wij sterk in het concept woonzorgcomplexen waar ouderen en starters een 
zorgeloze toekomst tegemoet gaan. Samen wonen met starters, ouderen en ouderen met zorg is het 
concept voor de toekomst. 
 

• Meer betaalbare (grondgebonden) woningen voor starters en ouderen, 
 

• Wij zetten in op een aparte wethouder wonen, 
 

• Gestapeld wonen alleen maar levensloopbestendig, 
 

• Duurzaam bouwen is een must, 
 

• De gemaakte gebiedsprofielen per wijk respecteren, 
 

• Doorontwikkelen Kenniskwartier, Westermarktgebied en Museumkwartier, rekening 
houdende met de wensen van de huidige bewoners en op zoek naar nieuwe locaties zoals 
de kanaalzone en de gebieden rondom de dorpen, 
 

• Stimuleren CPO-bouwen vooral in het buitengebied en/of transformatie van het 
gemeentelijk vastgoed, 
 

• Stimuleren transformatie van kantoren, winkels en bedrijfspanden naar bestemming 
wonen, 
 

• Stimuleren ontwikkeling woonzorgcomplexen voor ouderen gecombineerd met starters en 
steun aan particuliere initiatieven zoals knarrenhofjes en groepswonen, 
 

• Aandacht voor huisvesting van de vele verschillende groeperingen in onze stad.  
Een verschillende culturele achtergrond vraagt een ander soort huisvesting,| 
 

• Cultuur-historische gebouwen (bv kerken) moeten zoveel mogelijk behouden blijven en als 
het niet anders kan een herbestemming krijgen die past bij het gebouw,  
 

• Onderzoek naar mogelijkheden aan de rand van de stad voor het realiseren van landgoed 
gebieden met een woonzorgconcept, 
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• Voortzetting project “Aan de slag met je huis” dat over energie en isolatie gaat, en starten 
met project “wonen met gemak” dat gaat over aanpassingen in je woning als je ouder 
wordt,  
 

• Stimuleren van modulair en/of prefab bouwen om versnelling in de woningbouwopgave te 
verkrijgen. 
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Hoofdstuk 3. Veiligheid 
 
Iedere Tilburger moet zich veilig kunnen voelen in z’n eigen huis, op straat, in de wijk, in het 
openbaar vervoer. Ouderen vormen een kwetsbare groep en hun veiligheid verdient daarom extra 
aandacht. Zeker nu het aantal ouderen de komende 20 jaar sterk toeneemt.  
Veiligheid kent vele kanten; geweldsmisdrijven, diefstal, oplichting, verkeersveiligheid, en veiligheid 
in huis. 50PLUS Tilburg zet daarom in op een brede aanpak van het vergroten van de veiligheid. 
 

Algemeen: 
 

• Meer blauw zichtbaar op straat (meer politiebureaus, agenten en BOA’s), 
 

• Stevige aanpak van straatroven, overvallen en woninginbraken, 
 

• Gemeentelijke voorlichtingscampagne over veel voorkomende criminaliteit waar met name 
ouderen slachtoffer van zijn en hoe zij zich daartegen kunnen verweren, 
 

• Aandacht voor slachtoffers van bijvoorbeeld huiselijk geweld, overvallen, discriminatie e.d. 
 

• Meer cameratoezicht op de juiste plekken. Omwonenden moeten wel ingelicht worden over 
wat men “kan zien” met deze camera’s, 
 

• Sneller reageren op meldingen van onveilige situaties, 
 

• Strengere aanpak van geweld tegen ambulancemedewerkers, brandweerlieden, 
politieagenten en BOA’s, 
 

• Meer aandacht voor cybercriminaliteit en de verantwoordelijkheid daarbij van banken en 
verzekeringsmaatschappijen, 
 

• Schone en veilige openbare toiletten, 
 

• Aanpak hufterig gedrag en aandacht voor normen en waarden. 
 
 

In en om het huis 
 

• Aanpak van woninginbraken, 
 

• Goede verlichting op straat en looproutes, 
 

• Voorlichting over inbraakpreventie, 
  

• Meer aandacht voor valpreventie,  
 

• Huismeesters in ouderencomplexen, 
 

• Voorkomen van colportage (van deur tot deur verkoop), 
 

• Tegengaan van woon- en geluidsoverlast 
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Op straat 
 

• Goede straatverlichting en meer zichtbare oversteekplaatsen, 
 

• Meer “slimme” stoplichten waardoor fietsers en voetgangers voldoende tijd hebben om over 
te steken, 
 

• Verkeersveiligheid sterk vergroten. Het gaat om vele wegen en straten, bijvoorbeeld Cityring, 
Ringbanen, Bredaseweg en Piushaven, 
 

• Veilige brede verlichte fietspaden en wandelpaden. Bijvoorbeeld de Reeshofdijk, 
 

• Obstakelvrije wandelpaden, 
 

• Waar mogelijk snelheidsbeperkingen op fietspaden, 
 

• Opheffen van verkeersgevaarlijke situaties voor fietsers op kruispunten en rotondes in 
Tilburg, 
 

• Inhaalslag voor het achterstallig onderhoud van straten, trottoirs en groen. Dit vooral voor 
de veiligheid van iedereen, 
 

• Betere handhaving, bijvoorbeeld snelheid, helmplicht, kijken op de telefoon tijdens het 
fietsen en autorijden, 
 

• Verplicht sneeuwruimen opnemen in de APV. 
 
 

In de wijken/dorpen 
 

• Stimuleren van meer buurtpreventie, 
 

• Inzet en zichtbaarheid van wijk/buurtagenten als herkenbare eerste aanspreekpunt in de 
wijken, 
 

• Voorkomen van sluipverkeer, 
 

• Rondom winkelcentra en stations overdekte gratis fietsenstalling, 
 

• Bestrijding overlast rond coffeeshops, 
 

• Overzichtelijke looproutes richting voorzieningen, 
 
 

In het openbaar vervoer 
 

• Camera’s in alle bussen, 
 

• Betere bestrijding van zwartrijden, 
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• Snel reageren op klachten over onveilige situaties in het openbaar vervoer, 
 

• Geen hoge drempels bij het in- en uitstappen van de bus, 
 

• Zitgelegenheid bij alle bushaltes, 
 

• Duidelijke geleidelijnen bij alle bushaltes voor blinden en slechtzienden. 
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Hoofdstuk 4. Zorg en Welzijn 
 
50PLUS is tegen bezuiniging op zorg. De dubbele vergrijzing komt er aan. We moeten daarop 
voorbereid zijn. Geld bedoeld voor zorg blijft geld voor de zorg. Daarnaast willen wij meer 
betrokkenheid van mantelzorgers bij de “keukentafelgesprekken” en “goed thuis gesprekken”. 
Verder meer en betere ondersteuning voor mantelzorgers. Uitwassen van de marktwerking in de 
zorg moeten teruggedraaid en hard aangepakt worden. Inzet van valpreventie bijvoorbeeld door 
gebruik te maken van “wonen met gemak”. We willen dat Tilburgers gezond, veilig en gelukkig oud 
mogen worden in hun eigen omgeving. Stimuleren van gezonde voeding en gezonde leefstijl. 
Inwoners van verpleeghuizen verdienen een menswaardig bestaan, met meer aandacht en meer 
activiteiten. Er moeten voldoende zorgplaatsen in verpleeghuizen zijn en wijkteams moeten meer 
toegankelijk gemaakt worden. Loket Z moet laagdrempelig zijn en up-to-date kennis hebben. 

 

• Betere ondersteuning voor mantelzorgers in Tilburg, 
 

• Invoeren wonen met gemak, 
 

• Voldoende plaatsen in zorgcentra, gezien de dubbele vergrijzing, 
 

• Creatief zijn in het vinden van passende huisvesting op passende locaties. 
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Hoofdstuk 5. Bestaanszekerheid 
 
50PLUS Tilburg zet in op het actief bestrijden van armoede onder alle Tilburgers. Ook staat 50PLUS 
voor een eenvoudige en makkelijke manier van schuldhulpverlening. We zetten in op een 
respectvolle behandeling van mensen met een bijstandsuitkering.  Ook de voedselbank verdient onze 
steun op financieel vlak. Eenzaamheid kent vele oorzaken, samen met de partners in de stad wil 
50PLUS bezien hoe we dit hardnekkige probleem verder kunnen aanpakken. Er is niet één mening die 
eenzaamheid voor inwoners kan oplossen. We moeten zorgen dat meer mensen mee gaan doen met 
de “meedoenregeling” van de gemeente Tilburg. Te weinig inwoners van Tilburg die hiervan gebruik 
kunnen maken doen dat. Laten we verder zorgen dat alle mensen die geen volledige AOW ontvangen 
op de hoogte zijn dat zij gebruik kunnen maken van de AIO (aanvullende inkomensvoorziening 
ouderen). 

 

• Koppeling AOW aan het minimumloon, indexering van pensioenen, 
 

• Schuldhulpverlening toegankelijker maken, 
 

• AIO onder de aandacht brengen, 
 

• Mensen stimuleren om aan de meedoen-regeling deel te nemen, 
 

• Tegengaan van energiearmoede. 
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Hoofdstuk 6. Wijken/Dorpen 
 
Inrichten van een veilige en gezonde leefomgeving kan in de ogen van 50PLUS alleen in overleg met 
onze inwoners zelf. Aan de voorkant meedenken, betrokkenheid, zeggenschap en invloed over hun 
eigen wijk/dorp is een belangrijk instrument om draagvlak te creëren onder alle wijkbewoners.  
Wij pleiten voor professionele ondersteuning aan alle wijk- en dorpsraden en geven onze inwoners 
inspraak in de kleinschalige leefomgeving. Samen maken zij de wijk! 
 

• Wijkregisseurs op locatie in elke wijk en meer bekendheid wat hun taken zijn, 
  

• Wijkwethouder op vaste tijden in de wijk aanwezig en werkt vanuit de wijk, 
 

• Huidige Stadswinkels moeten open blijven, 
 

• Burgerparticipatie staat voorop inclusief de mogelijkheid voor referendum en/of 
gemeentelijke enquête, 
 

• Kleine ontmoetingsruimten in elke wijk zijn belangrijke plaatsen waar de sociale cohesie 
ontstaat tussen alle doelgroepen. Dit kan mogelijk gecombineerd worden met een 
(kleinschalige) bibliotheekvoorziening, 
 

• Multifunctionele accommodaties (MFA’s) of grote ontmoetingsruimten in de dorpen  
Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel, 
 

• Meer aandacht voor verkeersveiligheid in de wijk. 30km zones, oversteekplaatsen, 
parkeerplekken en duidelijke overzichtelijke looproutes naar voorzieningen, 
 

• In elke wijk speel- en beweegplekken voor jong en oud, 
 

• Jongeren in de buurten moeten de beschikking hebben over voldoende activiteiten, 
faciliteiten en speeltoestellen, 
 

• Mensen voelen zich veiliger in een schone en goed ingerichte omgeving. Om die reden moet 
zowel zwerfvuil als graffiti worden aangepakt, 
 

• De wijkagenda, inclusief aandacht voor de nieuwe omgevingswet, is een belangrijk 
uitgangspunt om de bewoners bij de wijk te betrekken,  
 

• De wijk- en dorpsraden zijn een belangrijke gesprekspartner voor het bestuur en de politiek. 
50PLUS wil dat zij meer professionele ondersteuning krijgen en duidelijk is wat hun 
verantwoordelijkheden zijn, 
 

• De wijk- en dorpsraden beschikken over een eigen budget voor kleinschalige projecten, 
 

• Budget voor het project “verrijk je wijk” moet omhoog. Verrijk je wijk gaat over ideeën van 
bewoners om hun straat, wijk of dorp gezelliger, socialer of veiliger te maken, 
 

• Behoud van buitenzwembad de Groene Wellen in Udenhout en mogelijkheden bekijken voor 
een openluchtzwembad in Reeshof, 
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• Openbaar vervoer betaalbaar houden en uitbreiden naar nieuwe wijken en dorpen. O.a. 
Koningsoord, De Mortel en Biezenmortel, 
 

• Buiten de spits gratis openbaar vervoer voor ouderen en kwetsbaren, 
 

• 50PLUS Tilburg pleit voor een treinstation in Berkel-Enschot of Udenhout, 
 

• Voldoende parkeerplaatsen afgestemd op het woningaanbod, 
 

• Voldoende bank/rustplekken richting voorzieningen, 
 

• Voldoende afvalbakken en deze ook tijdig legen. 
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Hoofdstuk 7. Natuur & Duurzaamheid & Milieu & Energie 
 
50PLUS vindt dat we rekening moeten houden met de toekomstige generaties als het om het klimaat 
en onze leefomgeving gaat. Het zijn onze kinderen en kleinkinderen aan wie wij deze wereld zo mooi 
mogelijk willen doorgeven. 50PLUS wil de kosten van de klimaatplannen eerlijk en naar draagkracht 
verdelen en ook een goede verdeling van de kosten tussen bedrijven en inwoners realiseren. 50PLUS 
zet in op een schone stad door het verbeteren van de lucht- en waterkwaliteit, het bevorderen van 
biodiversiteit en door het verminderen van zwerfafval in de stad. Wij kiezen voor het vergroenen van 
wijken door extra bomen en beplanting die vogels en vlinders aantrekken.  
 
Het groen geeft mede kleur aan de stad en biedt met lommerrijke plekken bescherming tijdens hete 
zomerdagen. De inrichting van de openbare ruimte, met bomen als belangrijke succesfactor, levert 
daaraan een belangrijke bijdrage. Bomen en sedumplanten geven kleur aan de stad en dragen bij aan 
een gezonde en natuurlijke leefomgeving.  
 
Het gemeentelijke afvalbeleid gaat uit van de principes van duurzaamheid en kostenefficiency en 
speelt in op de verwachte toekomstige grondstoffen-schaarste. Een betere afvalscheiding leidt tot 
verlaging van de afvalstoffenheffing die de bewoners moeten betalen. Daarnaast willen we zoveel 
mogelijk inzetten op recycling van bijvoorbeeld sloophout en andere nuttige afvalstromen.  
 
In de omgeving van Tilburg is het aangenaam vertoeven voor de groen-minnende Tilburger.  
Zorg, aandacht en prioriteit zijn wel noodzakelijk om dat groene karakter te behouden. Stadsbos 013, 
Wijkevoort, Loonse en Drunense Duinen, Huis ter Heide, De Brand en verder het door-ontwikkelen 
van Landschapspark Pauwels zijn belangrijke levensaders voor de toekomst van de stad.  
Vergroening in de binnenstad en wijken en dorpen moet worden doorgezet. Pocket parkjes zijn daar 
een goed middel voor.  
 

• Het terugdringen van de CO2-uitstoot en andere milieumaatregelen waken over de 
leefbaarheid voor volgende generaties. Het plaatsen van een sedumtalud langs de 
Burgemeester Bechtweg en de Bredaseweg om overlast van extra 1,5 miljoen 
vervoersbewegingen vanwege industrieterrein Wijkevoort op te vangen hoort hierbij.  
Graag zouden we zo’n talud bij alle wijken plaatsen die (over)last hebben van 
luchtverontreiniging, 
 

• Duurzaamheid in onze stad is erg belangrijk, 
 

• Windmolens alleen toestaan op bedrijventerreinen als daar noodzaak toe is en 
voortschrijdend inzicht zoveel mogelijk benutten om overbodige windmolenplaatsing te 
voorkomen,  
 

• Plan Pauwels en Vincent van Gogh nationaal park ondersteunen we van harte, dit zorgt ook 
voor extra waterberging van Tilburg,  
 

• Meer groen in de stad (pocket parkjes), 
 

• 50PLUS wil een inhaalslag voor het achterstallig onderhoud van straten, trottoirs en groen. 
Dit vooral voor de veiligheid van kinderen, ouderen en kwetsbaren. We willen voor alle 
wijken onderhoud op het hoogste niveau,  
 

• Afvalscheiding in hoogbouw moet beter gereguleerd worden, 
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• 3e Milieustraat moet op een locatie komen die goed bereikbaar is en niet tot overlast is van 
omwonenden. We ondersteunen een circulair ambachtscentrum in Tilburg.  
Onderdeel daarvan is het project met hergebruik van sloophout,  
 

• De draagconstructie van de daken van bedrijfshallen is soms onvoldoende voor 
zonnepanelen. Via het stimuleren van het verstevigen van deze daken en sedumdaken willen 
we dit aanpakken. Dit zorgt bovendien ook voor betere isolatie, waterberging, een betere 
temperatuur, beter rendement van zonnepanelen en schonere lucht, 
 

• Waar mogelijk verplicht zonnepanelen bij nieuwbouw, 
 

• Electrische stadsbussen invoeren. 
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Hoofdstuk 8. Arbeidsparticipatie 
 
50PLUS kiest voor banen voor jong en oud met uitzicht op een vast contract. Het aantal vacatures is 
groot, maar toch staan veel werkzoekende 50 en 60 plussers en kwetsbaren langs de kant. Bij 
werkgevers bestaat nog teveel het idee dat ouderen te duur zijn, vaker ziek, minder snel werken en 
minder snel nieuwe dingen oppakken. 50PLUS wil een krachtig gemeentelijk werkgelegenheidsbeleid 
met extra aandacht voor ouderen en kwetsbaren om hen weer aan een baan te helpen. Omscholing 
kan uitkomst bieden, want ook bij ouderen is de koek nog lang niet op. Als 50PLUS Tilburg zetten we 
in op betere kansen voor oudere werkzoekende Tilburgers: 
 

• Gerichte werkgelegenheidsprojecten in Tilburg en de regio Midden Brabant, 
 

• Inzet van een ambassadeur ouderenwerkloosheid die zich bezig houdt met het verbeteren 
van de arbeidsparticipatie en de arbeidsmarkt van ouderen, 
 

• Uitgaan van wat kwetsbare werkzoekenden wél kunnen, 
 

• Werkgevers moeten gestimuleerd worden sollicitanten per leeftijdscategorie uit te nodigen 
voor een gesprek, zodat oudere sollicitanten niet al op voorhand worden afgewezen, 
 

• De voordelen van oudere werknemers moeten sterker benadrukt worden, zoals ruime 
vakervaring, een bredere algemene levenservaring en unieke vaardigheden juist vanwege 
hun leeftijd, 
 

• Ruimhartige loonkostensubsidies voor werkgevers, 
 

• Betere persoonlijke begeleiding van oudere werkzoekenden, 
 

• Ruime mogelijkheden tot vrijwilligerswerk met behoud van uitkering,  
 

• Geen verplichte sollicitaties als er geen vacatures zijn die passen bij de opleiding, vakkennis 
of werkervaring van de oudere, 
 

• Voldoende mogelijkheden voor omscholing, 
 

• Minder verplichte sollicitaties per maand, 
 

• Geen sollicitatieplicht voor werkzoekenden die tegen hun pensioen aan zitten. 
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Hoofdstuk 9. Cultuur & Sport 
 

Cultuur 
 
Cultuur en Kunst zorgen voor een verbindende en inspirerende omgeving. Ze zijn een verrijking voor 
de samenleving en dragen bij aan het oplossen van eenzaamheid. Diversiteit van aanbod en aandacht 
voor zowel de professionele podia als de kleinere amateurgezelschappen. Cultuur is belangrijk en 
moet zeker ondersteund en gestimuleerd worden met waar mogelijk een subsidiebijdrage van 
andere overheden. Er moet ook meer aandacht zijn voor verenigingen, hun leden en vrijwilligers, en 
zij moeten eventueel ondersteund worden als er bestuurlijke problemen ontstaan. Scholing en 
opleiding zorgen voor verbinding en moeten toegankelijk zijn voor jong en oud.  
 

• Afspraken met ontwerpers en kunstenaars over onderhoud en garanties van kunstwerken 
moeten transparant en langdurend zijn,  
 

• De vele culturele amateurverenigingen zoals koren, harmonieën, carnavalsorkesten en 
toneelverenigingen zijn onmisbaar voor onze stad en dorpen. De gemeente moet deze 
organisaties actief faciliteren, 
 

• Onderzoek naar een sociaal cultureel centrum in Reeshof stimuleren wij,  
 

• Cultuureducatie voor kinderen via scholen is een vertrekpunt van het culturele beleid, 
 

• Muzieklessen op school moeten gestimuleerd worden o.a via het programma “Muziek in de 
Klas”,  
 

• Het gratis bezoeken van Tilburgse museums voor schoolgaande kinderen moet mogelijk 
gemaakt worden, 
 

• Stimuleren van projecten waarbij jongeren en ouderen samen cultuur  beleven. 

 

Sport 
 
Sport verbindt mensen, bestrijdt overgewicht en zorgt ervoor dat mensen gezonder oud worden. 
50PLUS vindt dat top- en breedtesport elkaar versterken en wil zich de komende jaren voor beiden 
blijven inzetten. De gemeente moet faciliterend optreden en actief een breed aanbod aanbieden. 
Aandacht voor de vele vrijwilligers is een pre.  
 

• Alle amateursportverenigingen moeten ondersteund worden, 
 

• Sportfaciliteiten binnen de gemeente dienen goed bereikbaar en goed op orde te zijn, 
 

• Stimuleren voor deelname aan eGym. eGym is een circuit van 8 slimme krachttoestellen die 
met elkaar een ultieme training bieden voor alle grote spiergroepen van het lichaam. Dit is 
goed voor lichaam en geest,  
 

• In alle wijken moeten mogelijkheden zijn voor sporten, spelen en bewegen, 
 

• Gratis zwemles voor kinderen die nog geen zwemdiploma hebben, 
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• Tot de iconen van de stad behoren Willem II en Tilburg Trappers. We moeten dit koesteren,  
 

• Topsport in Tilburg is belangrijk voor zowel de sporters, de vrijwilligers als de toeschouwers. 
We moeten daarom deze verenigingen zoveel mogelijk faciliteren en ondersteunen, 
 

• Nieuwe Topsportevenementen binnen onze grenzen zijn een promotie voor onze stad en 
moeten we stimuleren. Nationale en internationale evenementen zoals schaaktoernooien, 
curling, bowlen, schaatswedstrijden en atletiekwedstrijden horen bij onze stad, 
 

• Eigen visvijver voor hengelsportvereniging De Ruischvoorn. 
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Hoofdstuk 10. Economie 
 
Een goed economisch klimaat is voor 50PLUS een belangrijke pijler. Een economisch klimaat gericht 
op werk voor onze eigen inwoners en die uit de regio. Een gezond en veilig werkklimaat waarin 
iedereen zich thuis voelt.  
 

• Het MKB vormt de basis van onze economie. Deze ondernemende mensen verdienen meer 
steun, bescherming en hulp van de overheid. Wij zijn van mening dat de gemeente goed 
ondernemerschap in de breedste zin van het woord moet ondersteunen, 
 

• Bedrijventerreinen moeten mee kunnen groeien en verduurzamen (Green Deals).  
Inbreiding, sanering, herstructurering en bouwen in de hoogte is de oplossing. Wij willen 
geen extra grootschalige bedrijvenlocaties (zoals Wijkevoort),  
 

• Tilburg is de thuisbasis van een groot aantal onderwijsinstellingen die veel talent opleiden. 
Veel van deze starters trekken na hun studie weg uit Tilburg om te werken elders, dit terwijl 
er veel kansen in Tilburg zelf zijn. 50PLUS wil meer oud-studenten voor onze gemeente 
behouden. Dit kan als de gemeente meer zorgt voor samenwerking tussen ondernemers en 
onderwijsinstellingen, 
 

• De vrijetijdseconomie/leisure-sector is een belangrijke economische sector voor onze stad en 
regio. 50PLUS wil dat de gemeente, o.a. via citymarketing, nog meer bekendheid geeft aan 
de toeristen uit binnen- en buitenland voor deze mooie belangrijke sector, 
 

• De Horeca en detailhandel moeten meer mogelijkheden krijgen in de wijken,  
 

• Detailhandel in de stad baart ons zorgen. Leegstand ligt op de loer. We moeten daarom 
waakzaam blijven en uitbreiding alleen toestaan als dit aantoonbaar een extra dimensie 
toevoegt,   
 

• Evenementen en de Kermis zijn een zeer belangrijk exportproduct voor onze gemeente.  
We moeten dit blijven steunen en extra stimuleren, 
 

• 50 PLUS Tilburg wil dat de gemeente bedrijven maximaal ondersteunt in het opvangen en 
compenseren van de gevolgen van de coronamaatregelen, 

 

• Verplichte fatsoenlijke huisvesting van arbeidsmigranten. 
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Hoofdstuk 11. Bestuur & Financiën 
 
Een goed bestuur, een college van Burgemeester en Wethouders, heeft oor en oog voor de gehele 
gemeente. Dat betekent dat de kracht zit in het ruimte geven aan iedereen, dus ook de oppositie. 
50PLUS is van mening dat in het kader van macht en tegenmacht het dualisme weer nieuw leven 
ingeblazen dient te worden in Tilburg. 50PLUS vindt dat tegenvallers opgevangen moeten worden 
binnen de begroting. Het gemeentelijk huishoudboekje moet op orde zijn en gehouden worden. 
50PLUS staat voor deugdelijk financieel beleid en staat voor de kleintjes, waarin prestigeprojecten 
geen voorkeur krijgen. Bij onvoldoende financiële middelen vanuit de rijksoverheid worden de 
doelstellingen aangepast.  

 

• Geen nieuwe gemeentelijke belastingen, 
 

• Geen extra verhoging onroerende zaakbelasting (OZB), 
 

• Geen verhoging van parkeertarieven, 
 

• Hondenbelasting afschaffen. 


