Verkiezingsprogramma CDA Tilburg

Inleiding
Beste inwoner van Tilburg, Udenhout of Berkel-Enschot,
Voor u ligt het nieuwe programma van het CDA. Het is geen oneindige catalogus van
standpunten, maar een bondige, concrete visie voor de komende vier jaar.
Van oudsher is het CDA een brede volkspartij, met diepe wortels in Tilburg en de dorpen
Udenhout en Berkel-Enschot. Wij geloven in de kracht van de samenleving, in al die
maatschappelijke verbanden waar mensen elkaar tegenkomen en fantastische activiteiten
organiseren. Bijvoorbeeld in gezinnen, verenigingen, kerken, sportclubs, (familie)bedrijven of
coöperaties. Het zijn de plekken in onze gemeente waar jong en oud voor elkaar zorgen,
mensen naar elkaar omkijken, en vrijwilligers hun buurt schoon, veilig en levendig houden.
Dit programma is niet alleen voor, maar ook met hen geschreven. Volgens een uniek
concept.
Want te lang heeft de politiek zich teruggetrokken in de toren van het stadhuis en zelf
opgeschreven hoe de toekomst van onze gemeente eruit moest zien. Als CDA hebben we
gebroken met deze traditie. Dit programma is het resultaat van bijeenkomsten met
honderden mensen, die in buurthuizen en aan keukentafels hun zorgen en ideeën met ons
wilden delen. Telkens was de centrale vraag hoe zij hun stad of dorp willen doorgeven aan
hun kinderen. Dat leverde uiteenlopende antwoorden en boeiende discussies op.
Het hoogtepunt van dit proces was de zgn. "CDA100" op 1 juli 2017. In wijkcentrum De
Symfonie kwamen tientallen mensen uit de hele gemeente bij elkaar om een dag lang te
brainstormen over de toekomst van onze zorg, veiligheid en cultuur. De uitkomsten, vertaald
in concrete standpunten, vindt u terug in dit programma.
Dit programma is niet in beton gegoten. Het is geen document dat 'af' of tijdloos is. We zullen
het moeten onderhouden om het up to date te houden, net zoals we dat óók met onze
gemeente moeten doen. Tilburg verandert, dus dit programma verandert mee. Juist daarom
is het van groot belang om ook ná de verkiezingen met u in gesprek te blijven. Dát is de
opdracht voor de CDA-fractie die u op 21 maart 2018 kiest.
Van ons als CDA en dus ook van dit programma mag u verwachten dat we verder kijken dan
de dag van vandaag. Dat we oog hebben voor de belangen van stad én dorp en van jong én
oud. Dat we ondernemerschap stimuleren en het verenigingen mogelijk maken om te
groeien en te bloeien. En dat we hufters en boeven keihard aanpakken.
In dit verkiezingsprogramma leest u aan de hand van 15 pamfletten hoe we dat willen doen.
Het is onze visie op de toekomst van Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot. We hopen dat
velen van u zich erin kunnen vinden en herkennen. En we nodigen u allen uit om het de
komende jaren samen met ons te blijven onderhouden.
Programmacommissie Gemeenteraadsverkiezingen 2018 - CDA Tilburg
Marti de Brouwer / Gabie Conradi / Ineke Couwenburg / Marcel Deryckere (voorzitter) / Ed
Lensink / Paula Lensink / Henk Oderkerk / Christa Vlems / Lucas van de Winkel
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Terugblik
Wat we de afgelopen vier jaar hebben gedaan
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 gaf u het CDA de kans om haar idealen
te verwezenlijken. Die waren toen samengevat in 013 speerpunten voor onze gemeente. We
leggen graag verantwoording af wat wij als CDA de afgelopen jaren hebben gedaan met uw
stem en vertrouwen.
1. Sociale cohesie
Dankzij het CDA kwam er een vaste subsidie voor het Sinterklaascomité en de
Carnavalsstichtingen en hebben we de positie van wijk en dorpsraden versterkt.
2. Schone stad
De afgelopen jaren is een inhaalslag gemaakt op het onderhoud van de openbare ruimte en
de aanpak van zwerfafval (maar er is nog veel meer nodig).
3. Dienstverlening dichtbij
De Stadswinkels in de Reeshof, Tilburg Noord, Udenhout en Berkel-Enschot zijn weer
geopend en de gemeente is digitaal beter bereikbaar, onder meer via WhatsApp.
4. Menselijke maat
Mantelzorgers hebben de afgelopen jaren meer aandacht en ondersteuning gekregen van de
gemeente.
5. Senioren zitten goed bij het CDA
We hebben gezorgd voor vaste gesprekken tussen de gemeente en de ouderenbonden en
voor het behoud van schriftelijke communicatie richting inwoners. De afvalkalender bleef
bijvoorbeeld toch op papier beschikbaar.
6. Financiën op orde, burgers ontzien, lage lokale lasten
De financiën van onze gemeente zijn goed op orde en we zitten bij de top 10 van gemeenten
met de laagste lokale lasten.
7. Veilig opgroeien
Het aantal coffeeshops is helaas niet gedaald maar dankzij flinke investeringen is de aanpak
van drugscriminaliteit wel succesvoller geworden. Bovendien is Tilburg uit de top 10 van
meest onveilige Nederlandse steden gevallen.
8. Duurzaamheid
Via duurzaamheidsleningen is het voor inwoners makkelijker geworden om zonnepanelen te
plaatsen.
9. Fatsoen met je doen
Er is een begin gemaakt met het verbieden van seksuele intimidatie op straat. Dit verbod
moet er zo snel mogelijk komen.
10. Ruimte voor initiatief
We hebben keer op keer gewezen op het belang van goed overleg tussen buurtbewoners en
de gemeente. Via ‘dat kan ik beter’ hebben inwoners van Tilburg de mogelijkheid om taken
van de gemeente over te nemen.
11. Tilburg, een stad die werkt
Er is eindelijk een vrachtwagenparkeerplaats gerealiseerd, de jeugdwerkeloosheid is flink
afgenomen en er zijn veel nieuwe bedrijven naar Tilburg gekomen.
12. Hard voor wie niet wil en een harT voor wie niet kan
We hebben continu aandacht gehad voor de problemen van mensen in armoede.
Tegelijkertijd heeft de gemeente extra ingezet op de aanpak van fraude.
13. Trots op de stad
Via Citymarketing is veel reclame gemaakt voor Tilburg. Er is meer geld gestoken in
herkenbare evenementen zoals de Tilburgse Kermis.
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Speerpunten
Onze speerpunten voor de komende vier jaar
o

Meer blauw op straat: in elke buurt twee buurtbeveiligers.

o

Meer geld naar beter onderhoud van groen en straten in alle buurten.

o

De buurt zelf aan zet: verdubbeling van het vrije wijkbudget.

o

Mantelzorgers ontlasten: Respijthuis bouwen en gratis parkeren.

o

Senioren vriendelijke gemeente: gemeentelijke communicatie ook op papier en
buurtvoorzieningen zoals pinautomaten en brievenbussen behouden.

o

Eenzaamheid verminderen: actieplan in eerste 100 dagen nieuwe College.

o

Meer starterswoningen in zowel Tilburg, Udenhout als Berkel-Enschot.

o

Einde maken aan de verkeersoverlast op de Cityring.

o

Armoede aanpakken: meer werk voor mensen in de bijstand.

o

Elk kind lid van een Tilburgse, Udenhoutse of Berkel-Enschotse vereniging in 2022.
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Pamfletten

15 Pamfletten voor de toekomst van onze gemeente
Waarden & Tradities ................................................................................................................. 6
Buurten en dorpen .................................................................................................................... 7
Veiligheid .................................................................................................................................. 8
Verkeer en Bereikbaarheid ....................................................................................................... 9
Armoede ................................................................................................................................. 10
Wonen .................................................................................................................................... 11
Zorg ........................................................................................................................................ 12
Jeugdhulp ............................................................................................................................... 13
Onderwijs ............................................................................................................................... 14
Sport ....................................................................................................................................... 15
Studenten ............................................................................................................................... 16
Duurzaamheid ........................................................................................................................ 17
Economie ............................................................................................................................... 18
Senioren ................................................................................................................................. 19
Cultuur en Efgoed .................................................................................................................. 20

5

Verkiezingsprogramma CDA Tilburg

Waarden & Tradities
Alles wat we doen staat in dienst van een gemeente waar het goed leven, wonen en
werken is. Het behouden en meegeven van onze waarden en tradities aan nieuwe
generaties Tilburgers en andere nieuwkomers is daarbij essentieel.
1. Actief meedoen in verenigingen is van groot belang voor de ontwikkeling van
kinderen. Om die reden streven wij ernaar dat in 2022 alle kinderen in Tilburg lid zijn
van een vereniging (sport, muziek, scouting, etc….).
2. In Tilburg volgen jongeren een maatschappelijke stage. De gemeente ondersteunt
zowel scholen als jongeren hierbij door het samen met organisaties en bedrijven
ontwikkelen van een overzicht van stagemogelijkheden.
3. Geweld en intolerantie richting mensen in een publieke functie is onacceptabel. Deze
helden van de maatschappij (zoals politieagenten, brandweerlieden en
ambulancepersoneel) verdienen respect.
4. Seksuele intimidatie op straat is een groot probleem. We verbieden dit daarom in de
plaatselijke verordening van de gemeente en willen zorgen voor een strikte
handhaving.
5. Tilburg is een tolerante gemeente. Racisme of discriminatie moeten hard worden
aangepakt. De tolerantie en acceptatie richting LGBT’ers (Lesbians, Gays, Bisexuals,
Transgenders) in onze gemeente kan beter. Het CDA vindt daarom dat de gemeente
een actieve taak heeft met het bevorderen van inclusie in onder meer de sport en
ondersteunt (sport)verenigingen hierbij.
6. Toegankelijkheid van openbare voorzieningen is een basisrecht voor iedereen.
Tilburg moet snel werk maken van het rolstoeltoegankelijk maken van onze
gemeente.
7. Vluchtelingen met een geldige verblijfsvergunning moeten ook in Tilburg worden
opgevangen. Dat recht is niet vrijblijvend. Tegenover rechten staan plichten.
Vluchtelingen moeten snel integreren, Nederlands leren en meedoen in de
samenleving. Om dit te bevorderen stimuleren biedt de gemeente vanaf dag 1
taallessen aan en worden nieuwkomers gestimuleerd om zich aan te melden bij een
vereniging in onze gemeente.
8. Een tolerante samenleving kan niet zonder objectieve plaatselijke media. Het CDA wil
onderzoeken of er behoefte is aan een klein lokaal mediafonds dat breder inzet dan
Omroep Tilburg.
9. Tradities vormen de ruggengraat van onze samenleving. Het CDA blijft zich inzetten
voor het behoud van traditionele evenementen. Zo moet de gemeente grootschalige
evenementen als de Kermis en het Carnaval financieel blijven ondersteunen en
moeten kleinschalige verenigingen en evenementen kunnen rekenen op een
ruimhartig beleid.
10. De traditionele dodenherdenking op 4 mei blijft een gezamenlijke herdenking in het
Vrijheidspark van alle slachtoffers in samenwerking met de verschillende
verenigingen, stichtingen en scholen.
11. Het CDA ziet de grote diversiteit die er in onze gemeente is als meerwaarde. We
stimuleren actief meedoen en burgerschap op alle niveaus en van en tussen alle
culturen. We stimuleren verbinding en contact tussen alle Tilburgers.
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Buurten en dorpen
De buurten en dorpskernen zijn het hart van de gemeente Tilburg. Hier leven
mensen samen en groeien kinderen op. Het CDA streeft naar veilige en leefbare
woonomgevingen waar zowel oud als jong zich thuis voelt. Dat betekent dat we
meer doen aan het onderhoud van straten en plantsoenen en dat we inzetten op
gezinsvriendelijkere buurten met meer speel- en recreatievoorzieningen.
1. De bewoners van een buurt weten zelf het beste wat er in hun omgeving moet
gebeuren. Bij elke ingrijpende verandering in de openbare ruimte moet de buurt mee
kunnen beslissen.
2. Het CDA staat voor een gemeente die onderdeel is van de samenleving. Om die
reden willen wij toewerken naar het laten werken van een deel van de gemeentelijke
ambtenaren in de buurten en dorpen zelf. Deze ambtenaren moeten de bewoners
helpen en ondersteunen bij initiatieven en vragen. Daarnaast stelt de gemeente voor
elke buurt een buurtambtenaar aan die zowel het aanspreekpunt als hulpofficier van
buurtbewoners wordt. CDA100.
3. Het CDA wil dat buurten naar behoefte meer ruimte krijgen om zelf initiatieven te
ontplooien. Gemeentelijk geld moet zoveel mogelijk direct naar initiatiefnemers en
niet naar ContourDeTwern. De gemeente dient initiatieven te ondersteunen.
CDA100.
Het CDA wil dat de gemeente het huidige vrij te besteden budget per wijk verdubbelt.
4. In sommige buurten zoals de Reit hebben verenigingen en organisaties niet de
beschikking over een locatie waar kan worden vergaderd en activiteiten kunnen
worden georganiseerd. Het CDA vindt dat elke buurt een ‘buurtlokaal’ moet hebben.
Dit hoeft geen professioneel wijkcentrum te zijn, buurtbewoners kunnen prima zelf het
beheer en de organisatie regelen (Buurthuis van de Toekomst).
5. Het onderhoud van groen, straten en stoeptegels in alle buurten en dorpen kan en
moet beter. Daarom kiest het CDA om extra geld ter beschikking te stellen om het
groenonderhoud van C naar B-niveau te tillen. De winkelcentra blijven op A-niveau.
6. Een mooie en nette buurt is niet alleen een verantwoordelijkheid van de overheid. De
gemeente stelt voor iedere buurt het materiaal ter beschikking om ook zelf de buurt
extra op te ruimen en netjes te houden. Indien hiervan gebruik wordt gemaakt jaar
stelt de gemeente tevens een buurtbarbecue ter beschikking in combinatie met een
gezamenlijke ‘ruim de buurt op-dag’. CDA100.
7. Berkel-Enschot verdient een mooi dorpshart, Koningsoord moet een gezellig centrum
van het dorp worden. De Reeshof verdient meer voorzieningen. Daarom
ondersteunen we het plan voor een Cultureel Platform.
8. Jongeren in de buurten moeten de beschikking hebben over voldoende activiteiten en
faciliteiten. Het CDA wil dat elke buurt op basis van haar behoefte de beschikking
heeft over goede speelvoorzieningen en bijvoorbeeld een voetbalveld.
9. De gemeente moet er alles aan doen om voorzieningen als brievenbussen,
pinautomaten en supermarkten in buurten overeind te houden. Hiervoor moet ook
worden ingezet op innovatieve oplossingen zoals pakketkluisjes.
10. Bij belangrijke zaken wordt vooraf goed overleg gepleegd met betrokkenen om tot
breed gedragen besluiten te komen. Bij deze vorm van overleg past geen
referendum.
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Veiligheid
Het zorgen voor een veilige omgeving is voor het CDA de belangrijkste
overheidstaak. Veiligheid is een basisrecht voor elk mens en een zaak die ons allen
aangaat. De gemeente moet de komende jaren extra inzetten op het veiliger maken
van Tilburg door harder op te treden tegen overtredingen en door preventief meer
te doen aan het voorkomen van crimineel gedrag.
1. Om wijkagenten te ondersteunen stelt de gemeente voor elke buurt twee
buurtbeveiligers beschikbaar. Deze gemeentelijke veiligheidsmensen krijgen de
bevoegdheden en opleiding om de veiligheid in de buurt te garanderen. Ze zijn
daarnaast makkelijk aanspreekbaar en continu te vinden in de buurt om meldingen
en zorgen van buurtbewoners actief op te pakken. CDA100.
2. Drugscriminelen mengen zich steeds vaker met de bovenwereld. Een van de meest
zorgwekkende ontwikkelingen is het inzetten van jonge kinderen als dealer of
wietknipper. Het CDA wil dat de gemeente budget ter beschikking stelt om met
behulp van ex-drugscriminelen, ex-drugsverslaafden en politie elke Tilburgse scholier
minimaal twee keer in zijn schoolcarrière voor te lichten over de gevaren van
drugs(criminaliteit).
3. Het drugsgebruik en de drugsoverlast in Tilburg is veel te hoog. We moeten naar een
ontmoedigingsbeleid. Om die reden streeft het CDA het uitsterven van alle
coffeeshops in onze gemeente na.
4. Buurtpreventie wordt actief ondersteund en gefaciliteerd onder meer door het ter
beschikking stellen van het noodzakelijke materiaal. CDA100.
5. De verkeersveiligheid moet beter in Tilburg. 30km/u en 50km/u zones worden beter
gehandhaafd en de gemeente realiseert meer beveiligde oversteekplaatsen. Tevens
komt er bij veel stoplichten meer tijd om veilig over te steken. We geven
buurtbewoners zelf invloed op de plekken waar verkeerscontroles plaatsvinden. De
maximumsnelheid moet daarnaast logisch zijn voor weggebruikers.
6. Mensen voelen zich veiliger in een schone en goed ingerichte omgeving. Om die
reden moet zowel zwerfvuil als graffiti worden aangepakt. Om ‘wilde’ graffiti te
voorkomen wil het CDA specifieke plekken in Tilburg aanwijzen waar graffiti vrij mag
worden aangebracht.
7. Jongeren die overlast veroorzaken moeten een wijkgerichte taakstraf krijgen.
8. Witwassen gebeurt op grote schaal in onze gemeente. Er moet extra worden
gecontroleerd op criminele ondernemers die drugsgeld witwassen.
9. Het opruimen van drugsafvaldumpingen moeten voor 100% worden vergoed door het
Rijk.
10. Radicalisering van jongeren, van extremisme tot islamitisch radicalisme, bedreigt de
veiligheid van onze samenleving. In het ergste geval kan radicalisme leiden tot
terrorisme. Het CDA investeert daarom bewust en gericht in het voorkomen van
radicalisering. We zoeken verbinding met en tussen sleutelpersonen en zijn
voortvarend met de inzet van politie en justitie in het belang van de veiligheid.
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Verkeer en Bereikbaarheid
De bereikbaarheid van onze stad en dorpen is van groot belang, De wijze waarop
we ons vervoeren verandert. Meer mensen gebruiken een elektrische fiets of auto.
Ondertussen zien we een zware druk op onze parkeerplaatsen, snelwegen en de
wegen om stad of dorp in- en uit te komen.
1. Fietsen en wandelen moet nog aantrekkelijker worden. De verkeersveiligheid op de
fiets – en wandelpaden moet verbeteren. Zo zetten we in op extra beveiligde
oversteekplaatsen met zebrapaden en/of stoplichten, willen we betere verlichting op
fiets- en wandelpaden en pleiten we voor het verbreden van fietspaden voor de
(snelle) elektrische fiets. Daarnaast moeten de fiets- en wandelpaden beter worden
onderhouden en moeten kapotte of losliggende tegels sneller worden gerepareerd.
2. Het openbaar vervoer is onmisbaar voor veel Tilburgers. Bussen moeten vaker op tijd
rijden en alle buslijnen moeten behouden blijven. De Reeshof, dorpen en
bedrijventerreinen vragen om betere verbindingen.
3. Betaald parkeren en parkeervergunningen in buurten mogen enkel worden ingevoerd
wanneer bewoners worden betrokken bij het besluit. Daarnaast moeten
parkeermogelijkheden in de buurten beter worden aangegeven en gehandhaafd.
Tevens moet het mogelijk worden om met de pin te betalen bij parkeermeters.
4. In buurten met betaald parkeren maken we parkeren gratis voor mantelzorgers en
vrijwilligers. Op plekken met zorgbehoevenden willen we speciale
zorgparkeerplaatsen. De bezoekerspas voor parkeren in het centrum blijft ook op
papier beschikbaar.
5. In de gehele stad willen we voetgangers en fietsers prioriteit geven. Op rotondes met
weinig verkeersdruk willen we beide groepen daarom voorrang geven op auto’s.
6. In het centrum is de overlast van de cityring ons een doorn in het oog. Het CDA is
voorstander van het aanpakken van verkeersovertreders door gebruik te maken van
slimme toepassingen om hardrijden te voorkomen en door inzet van extra
handhaving.
7. Parkeren in de stad moet aantrekkelijk blijven. Het CDA verhoogt de parkeertarieven
de komende vier jaar daarom niet.
8. Er moet een einde komen aan de fileproblematiek op de A58. Daarom is verbreding
van de A58 tot drie rijstroken, niet alleen in de richting van Eindhoven maar ook
richting Breda noodzakelijk.
9. De bereikbaarheid van Berkel-Enschot moet de komende jaren worden verbeterd met
een nieuwe ontsluitingsweg. Daarnaast blijven we voorstander van een nieuw NSstation in Berkel-Enschot
10. De bereikbaarheid van de Efteling vergt de komende jaren extra aandacht. Het CDA
is voorstander van een extra afslag richting Efteling aan de Midden-Brabantweg en
van aparte losliggende busbanen voor een snelle openbaar vervoerverbinding.
11. Elektrisch rijden heeft de toekomst. Extra laadpalen zijn nodig om aan de stijgende
verkoop van elektrische auto’s te voldoen.
12. Het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor door onze gemeente blijft veel
overlast veroorzaken. De gemeente moet blijven lobbyen voor het beperken van dit
vervoer.
13. De problemen rondom de verbreding van het Wilhelminakanaal moeten worden
opgelost met de voor de bewoners de best mogelijk oplossing. De rekening voor de
oplossing sturen we naar Rijkswaterstaat.
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Armoede
Het CDA ziet dat het aantal mensen in armoede in Tilburg blijft stijgen. We zien ook
dat dit niet alleen geldt voor mensen met een (bijstands)uitkering. Steeds vaker zijn
ook werkenden en zelfstandigen het slachtoffer van armoede. Dat moet stoppen.
Armoede zorgt voor ontwrichting van de samenleving en geeft geen gelijke kansen.
We zijn van mening dat werk, indien mogelijk, de beste manier is en blijft om voor
jezelf en of voor je gezin te zorgen. Werken moet daarom gewaardeerd en beloond
worden. CDA100.
1. We gaan echt werken aan armoedebestrijding en erkennen dat armoede niet alleen
een geldprobleem is. Dit is een belangrijke taak van de gemeente Tilburg en moet
samen met cliëntenraden en andere (ervarings-)deskundigen zo snel mogelijk
worden opgepakt.
2. Werk moet lonen en daarmee zegt het CDA dat het niet zo kan zijn dat wanneer je
vanuit een bijstandsuitkering gaat werken je minder overhoudt dan wanneer je niet
werkt. Bij deze berekening zullen ook zaken als bijzondere bijstand, meedoenregeling
en huursubsidie meegenomen moeten worden.
15. Een complete baan is beter dan een halve baan. Een tijdelijke baan is beter dan geen
baan. En vrijwilligerswerk is beter dan geen werk. We kijken mee met de specifieke
behoeften van een klant en bieden hulp waar dat nodig is.
3. Kinderen zijn te vaak het slachtoffer van armoede. We maken daarom speciaal beleid
om deze groep te helpen. Het geld dat we hiervoor inzetten is een extra investering
en mag niet ten koste gaan van de algemene armoedebestrijding.
4. Bewind voering via de gemeente is een stap in de goede richting. Het CDA kiest
ervoor om dit onder te brengen bij schuldhulpverlening.
5. De randvoorwaarden voor werk zoals voor- en naschoolse kinderopvang moeten op
orde zijn. We zorgen dat studeren, werken of vrijwilligerswerk niet wordt belemmerd
door slecht geregelde randzaken.
6. Vertrouwen is beter dan wantrouwen, ook als het gaat om het aanvragen van een
uitkering. Fraudeurs en profiteurs moeten echter hard worden aangepakt.
7. De gemeente weet veel mensen in armoede niet te bereiken. Bijvoorbeeld door
schaamte of onwetendheid over mogelijke hulp. We gaan daarom meer gebruik
maken van de ogen en oren in de buurten en dorpen, in samenwerking met onder
andere verenigingen, geloofsgemeenschappen en het onderwijs.
8. Een andere reden waarom de gemeente sommige mensen niet weet te vinden is de
nodeloze complexiteit van het systeem. We maken het voor mensen daarom
gemakkelijker om aan te tonen dat ze recht hebben op een uitkering en helpen ze om
ingewikkelde formulieren in te vullen.
9. We laten zien op welke manieren we armoede helpen bestrijden. Iedere burger moet
weten welke voorzieningen er zijn en hoe zij daar gebruik van kan maken. De ‘sociale
kaart’ van de gemeente Tilburg is actueel en is goed vindbaar.
10. We wachten de resultaten van het vertrouwensexperiment af en kiezen op basis van
de resultaten voor een (nieuwe) benadering richting mensen in de bijstand.
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Wonen
Na jaren van woningnood en vervolgens jaren van voldoende aanbod, dreigen er
nu weer tekorten te ontstaan op de woningmarkt. Vooral de middeninkomens
hebben moeite met het vinden van huisvesting. Er is een te beperkt aanbod aan
starterswoningen en er is een gapend gat ontstaan tussen sociale huur en vrije
sectorhuur.
1. De gemeente moet alles in het werk te stellen om te komen tot het versneld bouwen
van starterswoningen. CDA100. Tegelijkertijd moet het bouwen in het
middenhuursegment (€700 – €1000 per maand) gestimuleerd worden.
2. De lokale woonlasten moeten laag blijven. De belastingen in de gemeente Tilburg
moeten bij de laagste van Nederland blijven.
3. Het moet makkelijker en aantrekkelijker worden om het eigen huis aan te passen aan
nieuwe behoeften en beperkingen. Denk aan het gelijkvloers maken van woningen of
het instaleren van trapliften.
4. Wanneer iemand wegens een lichamelijke beperking een nieuwe aangepaste woning
nodig heeft worden mensen nu door de hele stad verhuisd. Wij vinden dat mensen
zoveel als mogelijk in hun eigen buurt moeten kunnen blijven wonen.
5. Kangoeroewoningen moeten door de gemeente beter en makkelijker mogelijk
gemaakt worden.
6. Het CDA is voorstander van gemengde wijken met zowel sociale als
vrijesectorwoningen. De gemeente moet deze mix stimuleren.
7. Het CDA ondersteunt de ambitie om in 2040 de gehele Tilburgse woningvoorraad
energieneutraal te hebben gemaakt. Hiervoor moet een brede aanpak met
verschillende middelen worden gestimuleerd: isolatie, energiebesparing én schone
energiebronnen,
8. Om de verduurzaming van onze gemeente te versnellen moet er een actieplan
worden opgesteld om zo snel mogelijk te komen tot verduurzaming van de
vrijesectorwoningen.
9. Het CDA is groot voorstander van het waar mogelijk verbouwen van lege
kantoorpanden tot woningen.
10. Nieuwbouw moet met voorrang binnen de bestaande bebouwde kom worden
neergezet.
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Zorg
Als het even niet meezit en je zorg en ondersteuning nodig hebt, mag de
samenleving je niet laten vallen. Ons uitgangspunt is dat we niet kijken naar waar
iemand recht op heeft maar waar iemand mee geholpen is. Op basis van de WMO
(Wet Maatschappelijke Ondersteuning) heeft de gemeente bovendien de plicht om
ondersteuning te bieden. Daarnaast gelden ook de VN-verdragen voor de rechten
van de mens en de rechten van mensen met een handicap. Daarin is bepaald dat
erbij horen en meedoen geen gunst is maar een recht. Het CDA is van mening dat je
vooral mensen preventief moet ondersteunen: voorkomen is beter dan genezen. Het
is daarom van groot belang om adequaat te reageren op signalen uit de
samenleving. Wij stimuleren dat mensen meer omzien naar elkaar maar ook weten
waar ze hun zorgen kwijt kunnen en dat er iets mee gedaan wordt.
1. Mantelzorgers moeten veel beter worden ondersteund en er moet een einde komen
aan de administratieve rompslomp. Er moet een Tilburgs respijthuis komen waar
mensen met een zorgbehoefte tijdelijk kunnen worden ondergebracht om een
welverdiende adempauze aan mantelzorgers te bieden. We herintroduceren
bovendien het mantelzorgcompliment en de mantelzorgpas.
2. Het evenwicht tussen vrijwillige en professionele inzet bij zorg is belangrijk. Er
moeten goede afspraken gemaakt worden met en tussen mantelzorgers en
organisaties. We moeten rekening houden met wat mantelzorgers kunnen bieden,
begrenzing daarin is noodzakelijk.
3. Eenzaamheid is een van de grootste problemen in Tilburg. We gaan actief werken
aan vermindering van eenzaamheid. Concreet willen wij dat de dementieconsulent en
het alzheimercafé terugkomen. Wij zien een mooi voorbeeld voor Tilburg in de
“Rotterdamse aanpak”. In de eerste 100 dagen van het nieuwe College moet hiervoor
een actieplan worden gepresenteerd.
4. Wachttijden en doorlooptijden dienen kritisch te worden bekeken. Mensen moeten
tijdig de zorg krijgen waarmee ze geholpen zijn. De huidige termijn van zes weken
wachten op een beslissing van de gemeente over WMO-aanvragen is te lang en
moet flink worden verkort.
5. De gemeente moet duidelijke informatie bieden. Mensen met een zorgbehoefte
moeten weten waar ze aan toe zijn en wat ze kunnen verwachten. In een taal die
begrijpelijk is voor iedereen.
6. Iedereen moet de beschikking hebben over onafhankelijke ondersteuning door goed
opgeleide vrijwilligers/ervaringsdeskundigen om de kwaliteit van de zorg te
verbeteren.
7. Er moet een completere zorg- en welzijnskaart voor de gemeente Tilburg komen
waarop precies te zien is waar men hulp kan krijgen. De huidige sociale kaart van
Tilburg dient te worden uitgebreid en de bekendheid te worden vergroot. CDA100.
8. Inkoop van zorg en ondersteuning moet maatwerk zijn. Er dienen gelijke kansen te
zijn voor grote en kleine aanbieders. We zijn ruimhartig maar wel kritisch bij het
verstrekken van een PGB (persoonsgebonden budget) en pakken fraudeurs hard
aan.
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Jeugdhulp
Oog hebben voor kinderen die opgroeien in een omgeving met veel risico’s en daar
gericht aandacht voor hebben is van groot belang. Vooral ook om zoveel mogelijk
een beroep op de zwaardere jeugdzorg te voorkomen. Het belang van het kind moet
altijd centraal staan. Samen met betrokken organisaties, ouders en omgeving moet
altijd worden gezocht naar goede ondersteuning om het leven van kinderen zo goed
mogelijk in te richten. Daar waar het eigen gezin niet meer in staat is de goede
opvoeding te bieden en pleegzorg in beeld komt, is het belangrijk dat pleegouders
zowel goede opleiding als ondersteuning krijgen. Dat vooral zij in staat worden
gesteld er voor het kind te zijn.
1. Samen met betrokkenen moet ervoor gezorgd worden dat voor één gezin één plan
wordt gemaakt. Hierin moet afstemming plaatsvinden tussen onder andere jeugdhulp,
onderwijs en sport. Er moet daarbij worden gezorgd voor één coördinator die als
aanspreekpunt voor de ouders zorgt voor duidelijkheid, afstemming tussen
professionals en die ook bevoegdheden heeft om mensen aan te spreken en
consequenties te verbinden aan het niet nakomen van afspraken.
2. Zowel ouders als kinderen dienen goede en tijdige ondersteuning te krijgen. De stem
van het kind moet worden gehoord. Hun belang moet voorop staan.
3. De pleegzorg verdient meer aandacht. De processen in de pleegzorg moeten worden
versoepeld door minder versnippering en procedures. CDA100.
4. We trekken samen op om meer pleegouders te werven. Dat doen we in regioverband
met alle gemeenten in Midden-Brabant. Tijdens de week van de pleegzorg
ondersteunt de gemeente bovendien de grootschalige publiciteitscampagne om meer
pleegouders te werven.
5. Tot enkele jaren geleden kregen alle pleegouders een startbudget van 300 euro om
spullen voor een pleegkind te kopen. Dat budget is afgeschaft. We ondersteunen
pleegouders door dit startbudget op gemeentelijk niveau opnieuw in te voeren.
6. Belangrijk is het vroegtijdig signaleren en voorkomen van mogelijke problemen.
Bijvoorbeeld door middel van preventie van vechtscheidingen. We ondersteunen
daarom het “wijzer scheiden” en er moet extra aandacht komen voor ouderverstoting.
7. De verbinding tussen het onderwijs en de jeugdhulp moet beter. Jongeren gaan naar
school en dat is een belangrijk stabiel onderdeel van hun leven.
8. We willen dat (wetenschappelijk) onderzoek door de Tilburgse kennisinstellingen
bijdragen aan de kwaliteit van de jeugdhulp. Daarom stimuleren wij het gebruik van
onderzoeksgegevens (data) en de doorontwikkeling van (wetenschappelijke) kennis
om potentieel risicogedrag van kinderen en jongeren eerder te herkennen en bij
ernstig trauma effectief te behandelen. Tilburg kan haar kwaliteit als ‘onderwijsstad’
daarmee ook optimaal inzetten voor haar eigen bevolking en toekomst.
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Onderwijs
Het CDA Tilburg staat voor goed onderwijs dat voor iedereen toegankelijk is; alle
kinderen en jongeren groeien op in krachtige gezinnen en gaan naar sterke scholen,
waar ruimte wordt geboden voor de ontwikkeling van alle talenten.
1. Scholen zijn vaak het centrum van de buurt. De combinatie tussen school- en
buurtactiviteiten kan nog beter. We moedigen scholen en buurtorganisaties aan om
samen te werken aan (maatschappelijk) projecten en elkaar daar waar mogelijk dat te
ondersteunen. Wij zijn (samen met andere partners) voorstander van de Lokale
Educatieve Agenda waarin bepaald wordt dat er integrale locatieplannen moeten zijn
in Tilburg.
2. Kinderen moeten zelf een keuze kunnen maken voor een school in de buurt. Dit geldt
ook als er sprake is van beperking of ziekte. Contact met leeftijdgenoten
(klasgenoten) is van belang. Het CDA wil maximaal inzetten op het vormgeven van
passend onderwijs in de buurt.
3. Onderwijsgebouwen moeten toekomstbestendig en toegankelijk zijn voor alle
kinderen. We stimuleren het verlagen van het energiegebruik van deze gebouwen
door scholen te helpen met meer groene en duurzame gebouwen, waaronder
middels zonnepanelen. De gelden die daarmee vrijkomen, kunnen worden
geïnvesteerd in de luchtkwaliteit, temperatuur en comfort, licht en geluid van
schoolgebouwen in belang van zowel leerkracht als leerling.
4. De gemeente moet bedrijven en organisaties in Tilburg actief stimuleren om
stagiaires van lokale onderwijsinstellingen te plaatsen. CDA100. Door goede
contacten met het bedrijfsleven wordt actief gewerkt aan afstemming tussen
onderwijs en arbeidsmarkt.
5. Goede voorbeelden vanuit het onderwijs (in de breedste zin van het woord) moeten
met elkaar gedeeld worden. Er moet worden ingezet op een duidelijk overzicht van
wat werkt. Stimuleer daarbij het positieve: leren moet een leven lang leuk zijn.
6. Waar nodig dient duidelijke begeleiding van ouders en kinderen te worden geregeld.
Dit in samenwerking met de professionals binnen de jeugdhulp of –zorg: wij zijn voor
goed georganiseerde zorgnetwerken.
7. Het CDA Tilburg staat voor de vrijheid van schoolkeuze van ouders. Daarom staan
wij positief tegenover de komst van een internationale basisschool in Tilburg.
8. Er moet ingezet blijven worden op het behalen van startkwalificaties voor de
arbeidsmarkt. Leerplichtambtenaren moeten leerlingen blijven stimuleren tot het
behalen van een diploma. Ook stimuleren we samenwerking tussen (V)MBO-scholen
en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs met de nodige expertise en ervaring
op het gebied van voortijdig schoolverlaten
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Sport
Een zwemvereniging waar de kinderen hun eerste zwemlessen krijgen, de
voetbalwedstrijden op zaterdagen waar de ouders langs de lijn staan, de
hockeytraining waar opa komt kijken. Mooie gelegenheden waar jong en oud
verbonden worden door middel van sport. Sport verbindt mensen, bestrijdt
overgewicht en zorgt ervoor dat mensen gezonder oud worden. Het CDA vindt dat
top- en breedtesport elkaar versterken en wil zich de komende jaren voor beide
blijven inzetten.
1. Sport(verenigingen) zijn onmisbaar voor onze stad, dorpen en buurten. Het is de
ontmoetingsplek voor menig Tilburger. Al jaren is er een tekort op de sportbalans van
de gemeente Tilburg. Het oplossen van dit tekort mag echter niet ten kosten gaan
van het aantal mensen dat sport. Bovendien willen wij dat de gemeente
sportverenigingen faciliteert in hun ontwikkeling en infrastructuur.
2. Sportverenigingen kunnen niet zonder vrijwilligers. Momenteel kunnen
sportvrijwilligers gebruik maken van verschillende cursussen. Het aanbod van deze
cursussen moet in de toekomst vaker worden geactualiseerd en ook online worden
aangeboden.
3. Het CDA is trots op de topsport in Tilburg. Daarom willen wij investeren in de
ontwikkeling van topsport in Tilburg via regionale talentencentra. Op deze manier
versterken we ook de breedtesport door topsport als aanjager in te zetten voor
jongeren.
4. Tilburg kent enkele van de beste topsporters in Nederland. De trots op deze
sporthelden mag best wat vaker worden geuit. Topsporters kunnen als
ambassadeurs van Tilburg fungeren. CDA100.
5. Iedere Tilburger moet lid kunnen worden van een (sport)vereniging. Voor Tilburgers
met een laag inkomen geeft onder andere de meedoenregeling deze mogelijkheid.
Deze ondersteuning willen wij dan ook behouden. Deze en andere
ondersteuningsmogelijkheden moeten beter in kaart worden gebracht en
gecommuniceerd om te voorkomen dat mensen die hulp nodig hebben deze niet
krijgen.
6. Goede accommodaties zijn een voorwaarde voor sterke sportverenigingen. In de
toekomst dient bij het aanleggen van nieuwe wijken beter te worden gekeken naar de
sportbehoefte en –mogelijkheden. Verenigingen in de omgeving moeten daarin
worden meegenomen. Fusies van sportverenigingen moeten van onderaf worden
geïnitieerd.
7. Sportverenigingen hebben een centrale sociale functie in de buurt. Naast
sportactiviteiten gebeurt dit bijvoorbeeld door het organiseren van buurtfeesten. De
vergunningen hiervoor kosten onnodig veel tijd, geld en moeite. Deze
vergunningsprocedure moet worden versimpeld, de gemeente moet dit soort
initiatieven omarmen.
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Studenten
Tilburg is dé studentenstad van Zuid-Nederland en daar zijn we trots op. Het is
fantastisch om te zien hoeveel jongeren kiezen voor een studie in onze stad. Om dit
zo te houden moeten we blijven zorgen voor een aantrekkelijke studentenstad voor
MBO, HBO en WO. We zien ook dat veel studenten na hun studie weer vertrekken
uit Tilburg. Het behouden van deze talenten is voor het CDA een belangrijke
uitdaging voor de komende vier jaar.
1. Tilburg kent prachtige studentenhuisvesting en heeft veel betaalbare woningen. Dit
moeten we wel zo houden. Het bouwen van extra studentenhuisvesting moet daarom
worden aangemoedigd.
2. Er komen steeds meer internationale studenten naar Tilburg. Voor hen is het
woningaanbod soms ontoereikend en bovenal ondoorzichtig. Er moet in
samenwerking met de onderwijsinstellingen een erkend en veilig systeem van
woningtoewijzing voor internationale studenten komen.
3. Het hebben van voldoende werkplekken is een belangrijke voorwaarde voor het zijn
van een goede studentenstad. De werkplekken op de onderwijsinstellingen zijn
momenteel overvol. De nieuwe stadsbibliotheek biedt kansen om studenten ook hier
te laten studeren. Belangrijk is wel dat ook in de bieb kan worden ingelogd op het
netwerk van bijvoorbeeld Fontys of de Universiteit.
4. Het MBO moet actief onderdeel worden van Tilburg studentenstad. CDA100.
Activiteiten die georganiseerd worden moeten voor alle studenten zijn, beginnende bij
een introductieweek voor iedereen.
5. Studenten zijn een actieve doelgroep in onze gemeente. Toch botst men nog te vaak
op hinderlijke procedures bij het organiseren van evenementen. Om dit beter te laten
verlopen, moet er één contactpersoon zijn waar studenteninitiatieven contact mee
hebben. Tevens wil het CDA dat voor evenementen die jaarlijks terugkomen er
meerjarige vergunning worden uitgegeven.
6. 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
in de Randstad, dit terwijl er veel kansen in Tilburg zelf zijn. Het CDA wil meer
afgestudeerde studenten voor onze gemeente behouden. De kennischeques
waarmee ondernemers studenten in kunnen huren zijn hier een uitstekend middel
voor.
7. Ook maatschappelijk kunnen studenten een helpende hand bieden met hun kennis
van zake. Neem bijvoorbeeld een Bestuurskundestudent die helpt om door
ingewikkelde procedures heen te komen. Het CDA pleit daarom voor het invoeren
van een maatschappelijke kennischeque waarmee non-profit organisaties en
inwoners studenten kunnen inschakelen.
8. De kennis van studenten kan heel waardevol zijn voor Tilburgse ondernemers. Het
CDA wil dat de gemeente in samenwerking met het MBO, HBO en WO een website
opricht om stage- en werkplaatsen in Tilburg beter inzichtelijk te maken voor
studenten.
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Duurzaamheid
Het CDA wil de wereld mooier achterlaten dan deze nu is. Dit heet
rentmeesterschap. Het CDA vindt dat Tilburg zich hard moet maken om tenminste
de landelijke doelen op het gebied van milieu en duurzaamheid te realiseren.
Tilburg wil in 2045 klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat we dan evenveel energie
opwekken als we gebruiken. Het CDA ziet veel kansen voor duurzame energie met
voorkeur voor energiebesparing, voor zonne-energie boven windenergie en voor
zonnedaken boven zonneweiden.
1. Maatregelen en subsidieregelingen richten we op het stimuleren van wind- en zonneenergie maar zeker ook op energiebesparing via initiatieven zoals Nul op de meter,
de energiescan en de duurzaamheidslening van de gemeente. Deze
duurzaamheidslening voor particulieren breiden we uit zodat ook huizen met een
WOZ-waarde van meer dan 350.000 euro kunnen worden verduurzaamd.
2. Vanaf 1 januari 2014 kan men van subsidieregelingen profiteren ook voor
zonnepanelen die niet op het eigen dak liggen. Ideaal voor appartementencomplexen
of bedrijfshallen die hun platte daken beschikbaar willen stellen voor zonnepanelen.
In Tilburg staan vele hectares aan (logistieke) bedrijfshallen. De gemeente zou het
ontwikkelen van een aanpak moeten steunen waarin Tilburgers en bedrijven met dat
doel samenwerken.
3. De straatverlichting in onze gemeente zorgt voor hoog energieverbruik. We willen
onderzoeken of het mogelijk is de straatverlichting met bewegingssensors uit te
rusten zodat lichten gedimd kunnen worden als er niemand voorbijloopt, fietst of rijdt.
4. Voortzetten van het Klimaatbureau Tilburg als informatiepunt en partner voor burgers
en bedrijven op het gebied van klimaatsverandering en duurzaamheid. Wel moet er
meer aandacht worden gegeven aan publiciteit.
5. Vanaf 1 januari 2014 kan men van subsidieregelingen profiteren ook voor
zonnepanelen die niet op het eigen dak liggen. Ideaal voor appartementencomplexen
of bedrijfshallen die hun platte daken beschikbaar willen stellen voor zonnepanelen.
In Tilburg staan vele hectares aan (logistieke) bedrijfshallen. De gemeente zou het
ontwikkelen van een aanpak moeten steunen waarin Tilburgers en bedrijven met dat
doel samenwerken.
6. De draagconstructie van de daken van bedrijfshallen is soms onvoldoende voor
zonnepanelen. Via het stimuleren van sedumdaken willen we dit aanpakken. Dit zorgt
bovendien ook voor betere isolatie, een betere temperatuur en schonere lucht. Bij
nieuwe vergunningen voor bedrijfshallen moet de gemeente de voorwaarde opnemen
dat de dakconstructie zonnepanelen moet kunnen dragen.
7. Het CDA kiest voor een doelmatig waterbeheer. In samenwerking met de
waterschappen de Dommel en Brabantse Delta werkt de gemeente aan innovatie en
duurzaamheid in de afvalwaterketen. Zo blijven ook de tarieven zo laag mogelijk.
8. Ons warmtenet moet duurzamer worden. De gemeente moet zich de komende jaren
actief met deze uitdaging bemoeien.
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Economie
Het CDA streeft naar een eerlijke economie. Dat betekent dat de inwoners van
Tilburg profiteren van een goed economisch klimaat en dat iedereen de kans krijgt
om met zijn talenten een eerlijk inkomen te verwerven. Het betekent ook rekening
houden met leefbaarheid en de leefomgeving. Die aanpak vraagt samenwerking
van burgers, overheid en bedrijfsleven. Die is kansrijk. Want samenwerking zit in
het DNA van de stad. Heel belangrijk zijn de sectoren logistiek, leisure en
gezondheidszorg. Daarin onderscheidt Midden-Brabant zich van andere regio’s.
1. Voor grote investeringen kunnen bedrijven terecht bij de BOM. Het CDA pleit voor
onderzoek naar een investeringsfonds voor MKB-bedrijven in Midden Brabant. Het
Bosch Investeringsfonds (BIF) kan daarvoor model staan.
2. De mix die een binnenstad aantrekkelijk maakt verandert. Het CDA is voorstander
van de aanpak Tilburg Next met als doel een nieuwe mix van wonen,
vrijetijdsbesteding, detailhandel (groot en klein), kantoorfuncties, horeca maar ook
voor kleinschalige ambachtelijke bedrijvigheid. In dit plan moet aandacht zijn voor de
eisen die aan de straatprofielen en de architectuur worden gesteld. Lef is belangrijk.
We onderzoeken of het water van de Piushaven kan worden doorgetrokken tot het
Koningsplein.
3. Op bedrijventerreinen geen bedrijven toestaan die in de winkelcentra of op
kantoorparken thuishoren. Dat levert valse concurrentie op.
4. Het ondernemershuis in Station88 is bedoeld voor nieuw ondernemerschap, starters
en doorstarters. Het CDA pleit ervoor alle initiatieven op dit gebied met elkaar te
verbinden zodat bedrijven zowel via Station88 als via onderwijsinstellingen of digitale
service worden geholpen.
5. Tilburg stemt zijn beleid met betrekking tot de planning en aanleg van
bedrijventerreinen regionaal af. Dat voor komt doublures en onnodige kosten. In deze
regionale aanpak maak je afspraken over de kwaliteit (functie) en de kwantiteit.
6. Het CDA ziet het belang van Citymarketing en wil dit behouden voor onze gemeente.
7. Bij het werven van nieuwe bedrijven richt de gemeente zich op versterking van de
sectoren industrie, logistiek, leisure en gezondheidszorg, met de nadruk op
bedrijvigheid waar veel mensen aan het werk kunnen.
8. Accountmanagers voor bedrijventerreinen en winkelcentra; ambtenaren met kennis
van zaken, oriëntatie op ondernemerschap en gezag binnen het gemeentelijke
apparaat.
9. De vrijetijdseconomie/ leisure-sector is een belangrijke economische sector voor
onze stad en regio. Het CDA wil dit verder versterken door echt te gaan voor een
extra grootschalige toeristische bestemming naast de Efteling en Beekse Bergen.
Daarnaast pleiten we voor een meer herkenbare plaatst voor (een dependance van)
de VVV in de binnenstad, bijvoorbeeld op het station.
10. Door provinciaal beleid dat een versnelde transitie naar duurzame veehouderij
beoogt, zijn er bij veel agrarische bedrijven zorgen over hun toekomst ; meegaan met
de onvermijdelijke schaalvergroting door dit beleid, of kiezen voor een alternatieve
invulling van hun bedrijfslocatie. Het CDA gaat voor een sociaaleconomische invulling
en herbestemming van de leegstaande agrarische gebouwen in het belang van een
vitaal Tilburgs buitengebied, en zal tevens via ondernemersadvies actief
ondersteuning bieden en knelpunten mee oplossen.
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Senioren
Senioren zijn vaak de spil in menige vereniging of organisatie door het vele
vrijwilligerswerk dat ze verrichten. Ze blijven steeds langer vitaal en actief in de
samenleving. Dat is een fantastische ontwikkeling. Toch houdt de gemeente vaak
niet genoeg rekening met de doelgroep senioren. Brievenbussen en pinautomaten
verdwijnen terwijl mensen op leeftijd vaak niet ver kunnen lopen. Gemeentelijke
communicatie kan steeds vaker alleen maar digitaal terwijl veel ouderen geen
computer gebruiken. De gemeente moet erkentelijk zijn voor hetgeen senioren doen
en moet meer rekening houden met de specifieke behoeften van deze doelgroep.
Doelgroepenbeleid is hierbij een noodzaak.
1. De gemeente moet in haar communicatie rekening houden met doelgroepen:
informatie moet zowel digitaal als op papier beschikbaar blijven.
2. Elke buurt in Tilburg moet de beschikking hebben over minimaal een brievenbus.
Daarnaast moet de gemeente strijden tegen het verdwijnen van pinautomaten,
buurtsupers en postagentschappen. Indien verwijdering toch onvermijdelijk is moet
de gemeente in samenwerking met partners een werkbaar alternatief bieden.
3. Het nieuwe college versterkt de communicatie en samenwerking met de
seniorenbonden.
4. Voor alle vragen rondom zorg en senioren moet er een toegankelijk loket per wijk
komen.
5. De gemeente moet in samenwerking met de ouderenbonden opleidingen rondom
digitale vaardigheden en e-health faciliteren.
6. Het Alzheimercafe en de dementieconsulent moeten behouden blijven.
7. Er moeten meer beveiligde oversteekplaatsen en zebrapaden komen in Tilburg.
Daarnaast moeten stoplichten ook voor hen die moeilijk ter been zijn voldoende tijd
geven om over te steken.
8. Alle straten en buurten in Tilburg moeten toegankelijk zijn voor rolstoelen en
scootmobielen. Dat betekent: weg met hoge stoepranden, smalle stoepjes en
obstakels.
9. Wanneer wegens gezondheids- of mobiliteitsredenen de aanpassing van een huis
noodzakelijk is, wordt door de gemeente nu eerst gekeken naar andere al eerder
aangepaste woningen in de stad. Senioren moet je echter niet uit hun (sociale)
omgeving halen. Daarom wil het CDA dat enkel huizen in de eigen wijk in aanmerking
komen.
10. De zorg voor senioren moet op een menselijke manier worden ingericht. Bij
gesprekken over de WMO moet indien gewenst door de betrokkene een
onafhankelijke specialist vanuit bijvoorbeeld de ouderenbond aanwezig zijn.
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Cultuur en Erfgoed
Cultuur en erfgoed zorgen voor verbinding en inspiratie in de stad en regio en
vormen een verrijking voor de samenleving. Tilburg heeft op dit gebied een sterke
positie met zijn aanbod aan podiumkunsten, topmusea, kunstopleidingen,
monumenten en amateurgezelschappen. Het CDA investeert blijvend in cultuur en
erfgoed en legt daarbij accent op de amateurkunsten, op interdisciplinair werken en
op goede kunst- en cultuureducatie voor kinderen.
1. De vele culturele amateurverenigingen zoals koren, harmonieën, carnavalsorkesten
en toneelverenigingen zijn onmisbaar voor onze stad en dorpen. De gemeente moet
deze organisaties actief faciliteren op basis van behoefte en zorgen voor voldoende
speel- en oefenlocaties.
2. Ontmoeting met cultuur is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.
Cultuureducatie via scholen is een vertrekpunt van het culturele beleid. Jonge
talenten vinden daardoor hun weg naar instellingen of culturele gezelschappen. Wat
het CDA betreft is hierbij een rol weggelegd voor alle culturele ondernemers in onze
stad zowel gesubsidieerd als privaat.
3. De vergunningsaanvragen voor kleinschalige evenementen moeten worden
versimpeld en de kosten moeten worden verlaagd. Voor kleinschalige evenementen
van non-profit organisaties schaffen we de leges daarom af. Voor jaarlijks
terugkerende evenementen wil het CDA dat de gemeente meerjarige vergunningen
gaat uitgeven.
4. Tilburg mag trots zijn op 013, Theaters Tilburg, De Pont, het Natuurmuseum en het
Textielmuseum. We behouden de huidige gemeentelijke bijdrage voor deze
organisaties. De toegankelijkheid van deze instellingen moet voor iedereen
gegarandeerd worden.
5. Tilburg kent een krachtig professioneel cultureel veld. Dankzij een unieke combinatie
van kunstvakopleidingen en podia. Het bieden van kansen aan afstudeerders om een
professionele beroepspraktijk op te bouwen kan die afstudeerders aan Tilburg
binden. Hierbij draait het om talentontwikkeling in samenwerking met aansprekende
organisaties.
6. De gemeente moet terughoudender zijn als het gaat om kunst in de openbare ruimte.
De gemeente draagt pas financieel bij als de kunstenaars in kwestie via crowdfunding
minimaal 50% van de kosten zelf hebben opgehaald en er vanuit de buurtbewoners
voldoende steun is.
7. We moeten zorgvuldig omgaan met ons Tilburgs, Udenhouts en Berkel-Enschots
materieel en immaterieel erfgoed. Of dat nu gaat over industrieel erfgoed in de
Spoorzone, religieus erfgoed zoals kerkgebouwen of cultureel erfgoed zoals tradities
als Driekoningen zingen, Carnaval of de Tilburgse Kermis. De gemeente moet in
deze een dienstverlenende houding richting initiatiefnemers of eigenaren hebben en
middels, bijvoorbeeld het vergunningenbeleid, behoud stimuleren.
8. Particulieren die waardevol erfgoed bezitten moeten worden geholpen met
restauraties, bijvoorbeeld door het verstrekken van kleine leningen.
9. De Tilburgse Kermis is een van de leukste en grootste evenement in onze stad. Het
is Tilburgs erfgoed. De afgelopen jaren heeft onze Kermiswethouder de eerste
vernieuwingen op de kermis succesvol gemaakt. Het CDA wil deze vernieuwing de
komende jaren doorzetten om de kermis ook voor de lange termijn voor Tilburg te
behouden.
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