
VERKIEZINGSPROGRAMMA
2022

Foto’s: Freddie de Roeck



1. VERKEERSVEILIGHEID

Verander meteen verkeerssituaties bij wegwerkzaamheden die 

niet veilig of toegankelijk zijn voor iedereen. De veiligheid en 

toegankelijkheid zijn belangrijker dan de focus op bouwen. De 

altijd terugkerende Cityring en de veiligheid van de Ringbaan 

Zuid. Maak een plan en maak beter gebruik van data-analyses 

voor een betere doorstroming en veiligheid. Ondernemers 

worden niet betrokken of veel te laat op de hoogte gebracht van 

wijzigingen of werkzaamheden. Dit is onacceptabel. Denk op 

voorhand al in oplossingen, dan hoef je later niet te anticiperen 

op problemen.



2. TILBURG IS EEN STAD VOOR IEDEREEN

Veranker de rechten, zoals COC, in het straatbeeld van Tilburg. 

Bied de garantie dat niemand kan worden gediscrimineerd, nu 

en in de toekomst. Voor Tilburg heeft leden binnen de LHBTI+ 

Community en staat zo dicht bij een volwaardige 

Regenboog-stad! 



3. SPORT

Voor een goede mentale en fysieke gezondheid is sporten cruci-

aal. Sporten in groepsverband gaat ook de eenzaamheid tegen. 

De jeugd heeft de toekomst, een gezonde geest in een gezond 

lichaam is heel belangrijk om goed te functioneren zowel 

conditioneel als op het emotionele en sociale vlak. Om dit te 

stimuleren maakt Voor Tilburg zich hard om de jeugd tot en met 

16 jaar gratis te laten sporten. Hiervoor zijn al plannen klaar. Voor 

Tilburg wil structurele, preventieve investeringen in leefstijl en 

leefomgeving zodat niet alleen volwassenen maar vooral kinderen 

hun gezondheid en weerstand kunnen verhogen. 



4. ARMOEDEVERZACHTING

Als mensen weer kunnen deelnemen aan de samenleving heeft 

dat veel invloed op de gezondheid en het welzijn van

volwassenen en kinderen. Mensen moeten sneller en beter 

worden ondersteund, dit bevordert het het solliciteren, 

ondernemen, een gezonde huisvesting en gezondheid. Door 

koopkracht levert dit meteen weer geld op in plaats van dat 

het geld kost. Stop met mensen van het kastje naar de muur te 

sturen, maak het probleem bespreekbaar en creëer zo minder 

schaamte. 



5. HORECA

De aandacht verdelen over iedereen. Niet alleen de zaken die 

in een nieuw, hip en meestal gesubsidieerd pand/gebied zitten. 

Iedereen erbij betrekken en gelijke behandeling. 

Binnenstad - Luister naar elkaar. Sluit niemand buiten. De 

kleintjes en de groten vormen samen het hart. Meer inspraak 

over de binnenstad door de ondernemers en inwoners van de 

binnenstad. 

Dorpen - Juist in de dorpen zijn de winkels en horeca het hart. 

Een luisterend oor bieden maar ook uitvoeren. Zij zijn niet de 

appendix van Tilburg maar juist een fantastische aanvulling! 

Reeshof - Meer mogelijkheden voor horeca, voor verschillede 

doelgroepen. De Reeshof staat te springen om nieuwe 

uitgaansgelegenheden! Niet alleen evenementen in de 

binnenstad organiseren maar ook de Reeshof betrekken. 



6. KUNST EN CULTUUR

Voor Tilburg en haar jongerenwerkers zetten zich al in om 

talent een podium en kans te geven. Deze talenten zijn onmisbaar 

in een stad als Tilburg. Door het geven van een podium vergroten 

zijn hun netwerk en maken ze een betere kans op het gezond 

ondernemerschap.



7. WIJKEN EN DORPEN

Blijf als gemeente actief in contact met ondernemers, met wijk- 

en dorpsraden. Wij staan voor gezamenlijke besluitvorming met 

inspraak van de inwoners en/of ondernemers. Focus ook meer 

op de Reeshof. Hier is veel behoefte aan meer ontmoetingsplekken

zoals evenementen en meer horeca. 



8. JEUGDZORG & WMO

Er is meer controle nodig op het ontvangen en uitgeven van 

financiële injecties binnen Jeugdzorg en WMO. Komt het geld 

daadwerkelijk bij mensen met een hulpvraag? Zijn mensen met 

een kleine hulpvraag niet gebaat bij een korter hulpverlener-

straject? Met het verkorten van trajecten blijft er geld over om 

nog meer mensen te ondersteunen. 



9. HUISVESTING

In Tilburg is de woningnood hoog. Inwoners met een kamer over 

in huis kunnen woonruimte bieden aan studenten. Laat mensen 

vanuit de participatiewet ‘gewoon’ samenwonen zonder dat het 

gevolgen heeft voor hun uitkering. Zo krijgen ook deze mensen 

een kans om een normaal leven op te bouwen en tenslotte te 

participeren. 



10. VEILIGHEID

Jongeren hebben binnen bepaalde wijken te weinig ontmoe-

tingsplekken waardoor er overlast wordt veroorzaakt. In de 

Reeshof zie je dit enorm. Maak concrete plannen met (horeca) 

ondernemers voor een uitvalsbasis en evenementen. Zo is er al 

een grote groep van de straat en biedt het meer mogelijkheden 

voor ondernemers. 

Straatintimidatie, maak plannen en denk in oplossingen in 

plaats van in het straffen van mensen. Buurtpreventie speelt bij 

veiligheid een grote rol in uw wijk. Meer interactie met 

bewoners en ondernemers, persoonlijk contact en impact 

zorgen voor meer rust en netheid in uw buurt. 



11. GROEN & VERDUURZAMING

Investeer in lokale initiatieven die al vaak het goede voorbeeld 

hebben gegeven in het verduurzamen van (voor)tuinen. Lokale 

initiatieven hebben vaak een groot bereik, zijn door de rechtsvorm 

goed te controleren en zijn laagdrempeliger dan de gemeente.



12.  EEN EERLIJK TILBURGS BESTUUR

Stelt u zich eens voor dat begrotingen waar de gemeenteraad 

over instemt binnen de begroting zouden blijven. Hoe zouden 

we, voor een nog mooier Tilburg, dat geld dan kunnen besteden? 

Er is enorm veel geïnvesteerd in de Cityring, verkeersveiligheid 

en nieuwe stadskantoren, maar met een enorme overschrijding 

van de budgetten terwijl de woningnood zo hoog is. Besteed dit 

geld aan wonen, zorg en welzijn en waarom worden wethouders 

niet verantwoordelijk gehouden voor het overschrijden van de 

budgetten? Het is immers uw geld.



13. DIENSTVERLENING & TOEGANKELIJKHEID

Niet alleen mensen met een hulpvraag, maar ook hulpverleners 

lopen vaak vast in een web van regels en protocollen. Wij als 

Voor Tilburg snappen dat er controle moet zijn, maar het is 

alles behalve maatwerk. Mensen zitten vaak jarenlang vast in 

een hulptraject terwijl ze (met maatwerk) weer binnen een paar 

maanden zouden kunnen participeren en kunnen studeren, 

ondernemen, solliciteren, sporten en opzoek kunnen gaan naar 

huisvesting. Ook hier worden binnen ons systeem miljoenen 

besteed aan hulpverleningstrajecten terwijl mensen met een 

hulpvraag van het kastje naar de muur worden gestuurd. 

Lokale initiatieven zijn ook hier enorm belangrijk. Denk aan de 

Speelgoedbank, Op Groene Voet, Quiet en al haar vrijwilligers, 

de Krachtcentrale013, schuldhulpmaatjes, thuiskoks en nog 

zoveel Tilburgers van de maand! Voor Tilburg is gemaakt door 

Tilburgers die zich hier elke dag voor inzetten. Stem lokaal!


