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INHOUDSOPGAVE:

Samen en verbinden, dát zĳn de sleutelwoorden van ONS Tilburg. Want het is
niet jouw stad of mĳn stad, maar onze stad. Onze politiek is dan ook van en
voor ONS allemaal. Waarin we de mensen die in onze stad wonen, leven en
werken centraal stellen en niet de systemen.

Wĳ zĳn er dan ook van overtuigd dat verandering pas komt als we niet meer werken
vanuit tegenstellingen en geruzie, maar door positief te zĳn over en naar elkaar. Dat
geldt in onze stad, maar ook in ons werk. De afgelopen jaren hebben we laten zien
dat we werken vanuit onderaf en vanuit oprechtheid. Als we jou kunnen helpen,
zullen we dat altĳd doen. Ook tĳdens de coronacrisis waren we daadkrachtig en
verbonden we mensen met elkaar. Niet om er politiek beter van te worden, maar
omdat we geloven dat er soms andere, of zelfs betere manieren zĳn om verbindingen
en beweging te maken.

Wát we in de politiek brengen is herkenbaar, ook voor de mensen die niet
gemakkelĳk de weg naar `de politiek´ weten te vinden. Samen met anderen zetten
we belangrĳke thema´s op de agenda die leven in de stad. Juist door anderen een
podium te geven, kunnen we zelf stralen. Altĳd met als doel om de stad beter te
maken voor iedereen, niet voor één doelgroep, maar voor ons allemaal. Altĳd met
input vanuit de werkvloer en de praktĳk, omdat je beleid niet maakt vanuit een witte
ivoren toren. En bovendien gericht op de toekomst, want in onze ogen gaat politiek
vooral over keuzes maken die voorbĳ gaan aan de periode van 4 jaar. Onze stad en
3 dorpen willen we doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen.

Wat zĳn dan onze successen van de afgelopen 4 jaar? Denk hierbĳ aan het mogelĳk
maken voor 16-jarigen om al burgerraadslid te worden of onze inzet vóór de
woonwagenbewoners, meer naamsbekendheid creëren voor aangepast sporten, de
extra aandacht voor het belang om de snelheid op de Ringbaan Zuid te verlagen.
Maar ook buiten de politieke arena is ONS Tilburg erg actief. Denk hierbĳ aan de
moeder van Sam, die wĳ steunen in haar strĳd voor een goede zorglocatie voor haar
zoon. Of de moeder van Jayden, met wie wĳ oproepen tot het veiliger maken van de
ringbanen na het fatale verkeersongeluk van haar zoon op de Ringbaan Zuid.

ONS Tilburg omarmt diversiteit. Wĳ weten hoe het is om anders te zĳn, maar juist
daardoor vinden we respect voor ieders eigenheid en inbreng zo belangrĳk. Laten we
samen zorgen dat we onze algemene universele waarden kunnen delen en
verbinden. En niet polariseren, veroordelen of uitsluiten. Want wĳ geloven dat we het
samen altĳd voor elkaar krĳgen.

Dus kies voor ONS Tilburg, want ONS Tilburg
▪ Maken we SAMEN.
▪ Geven we leefbaar door aan toekomstige generaties
▪ Omarmt diversiteit
▪ Heeft oog voor jongeren
▪ Stimuleert persoonlĳke ontwikkeling op alle terreinen
▪ Creëert arbeidsmogelĳkheden voor alle doelgroepen
▪ Maakt zich sterk voor initiatieven voor tof wonen

VOORWOORD
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Een van de beste manieren om te investeren in onze stad is door te investeren
in onderwĳs. Door te zorgen dat iedereen mee kan doen en gelĳke kansen
krĳgt, wordt onze stad een betere plek om op te groeien en investeren we in de
toekomt. Met alleen investeren in onderwĳs komen we er niet.
Kunst, cultuur en sport zĳn ook belangrĳke voorwaarden om onze stad te laten
ontwikkelen. De kracht van cultuur om het leven zin, waarde, duiding en plezier
te geven, werd het afgelopen jaar onderstreept. Dat sport een middel is om
zowel fysiek als mentaal gezond te blĳven, hoeven we ook niemand meer uit te
leggen na Corona. Wat ons betreft is Corona een uitgelezen kans om extra te
investeren in het zo laagdrempelig mogelĳk aanbieden van sport, kunst en
cultuur.
Ook fysieke toegankelĳkheid speelt hierin een grote rol om verschillende
doelgroepen mee te laten doen in de stad. Als je ergens niet binnen kan of kan
voortbewegen kan je ook niet meedoen.

IN ONS TILBURG
INVESTERENWE IN
DE TOEKOMSTVAN
ÁLLE TILBURGERS

• Onderwĳs is de beste manier van investeren.

• Talentenpaspoort: (h)erken talenten niet enkel door diploma’s.

• Jongeren hebben optimale kansen en zitten op een passende plek.

• Erken dat eenzaamheid niet enkel onder ouderen voorkomt en ondersteun
initiatieven die dit tegen gaan.

• Persoonlĳke begeleider voor jongeren die het (even) niet redden.

• Gezinscoaches voor gezinnen die het (even) moeilĳk hebben.

• Preventie, preventie en preventie: laagdrempelig sociaal en educatief aanwezig
zĳn met een aanbod dat aansluit en werkt.

• Passende en eenduidige ondersteuning voor jongeren: niet te weinig en niet te
veel. Eén organisatie of persoon volstaat.

• Gratis sporten voor kinderen onder de 18 jaar.

• Maak kunst en cultuur van en voor iedereen.

• Een cultureel centrum in de Reeshof mogelĳk maken.

• Voldoende beschikbare ruimte voor culturele makers in alle sectoren.

• Wachtlĳsten verkleinen en in de tussentĳd moeten er oplossingen worden gezocht
in het normale leven. Door bĳvoorbeeld cursussen of activiteiten aan te bieden.

• Alle openbare gebouwen 100% toegankelĳk voor iedereen, ook als je in een
rolstoel zit of een andere beperking hebt.

• Een basisbaan voor iedereen die wil werken en actief wil zĳn.

• Persoonlĳke aandacht boven en binnen de regels.

• Begeleiding voor iedereen die zich wil ontwikkelen en groeien op alle
levensterreinen.

• Vroegtĳdig en laagdrempelig ondersteunen bĳ praktische rompslomp.

• Een duidelĳke positie en goede scholing voor ervaringsdeskundigheid.

• Sporten is voor iedereen toegankelĳk, Ook voor mensen met een beperking.

ONZE VOORSTELLEN:
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IN ONS TILBURG
GAATWELZIJN

VOORWELVAART

Vaak zien wĳ dat de keuze wordt gemaakt voor welvaart. Hierdoor worden onze
kleine ondernemers nog wel eens vergeten. We kunnen ook gewoon onze oren
niet laten hangen naar de grote multinationals, maar kiezen voor lokaal en voor
maatschappelĳke impact. Bedrĳven moeten niet alleen maar verdienen aan de
Tilburgers, vraag of zĳ een toevoeging willen zĳn binnen de maatschappĳ.
ONS Tilburg wil graag meer plek maken voor welzĳn. Als je je fijn voelt op de
plek waar je woont, zal je dit ook uitstralen. Plekken creëren waar je je thuis
voelt, waar je rechtstreeks met de ondernemer kan praten. Waar je de persoon
achter het product kan leren kennen. Waar het een goede buur is en niet een
verre vriend.
De kansenongelĳkheid wordt steeds groter en de kloof tussen rĳk en arm lĳkt
steeds groter te worden. Het is belangrĳk dat we een meerjarige aanpak
hebben en hier goed beleid op maken. De lobby moeten wĳ aangaan omdat het
landelĳke beleid ons vaak in de weg zit. Goede projecten om armoede te
bestrĳden moeten wĳ aanmoedigen en extra hulp bieden waar mogelĳk.

ONZE VOORSTELLEN:

• Bevorderen van een divers aanbod van werkgelegenheid dat aansluit bĳ het
lokaal arbeidsaanbod.

• Ondersteunen en stimuleren we het midden- en kleinbedrĳf.

• Stimuleren en samenbrengen van lokale productie en consumptie.

• Opsporen en voorkomen van arbeidsuitbuiting.

• Een gezonde toekomst voor boeren.

• Taalcoaches voor onze nieuwe Tilburgers.

• Laagdrempelige programma’s voor opvoedingsondersteuning, omgaan met ruzies
en/ of geweld, scheidingen, mediawĳsheid, participatie, Nederlandse taal of
andere leerwensen

• Samenwerken onderwĳs en arbeidsmarkt

• Behoud van het huidige zwemwater en investeren in nieuw zwemwater.

• Kleur aan de stad geven door muurschilderingen.

• Social return, laat stenen werken. Laat bedrĳven bĳvoorbeeld jonge startende
ondernemers helpen met het maken van een businesscase. Of laat ze
werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt aannemen.

• Jaarlĳkse structurele subsidie voor de Dierenambulance.

• Jaarlĳkse structurele subsidie voor de dierenvoedselbank.

• Afschaffen van de hondenbelasting.

• Biedt de mogelĳkheid voor aanschaf van een hulphond.

• Meerjarig plan voor structurele subsidie aan de voedselbank.

• Behoudt de kinderboerderĳen en waar mogelĳk bouw nieuwe, maar het welzĳn
van het dier staat voorop.
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IN ONS TILBURG
ZORGENWEVOOR
LEVENDIGE EN
VEILIGEWIJKEN
EN DORPEN

ONS Tilburg ziet dat bepaalde wĳken en dorpen vergeten worden of zich
vergeten voelen. Het gevoel onder inwoners heerst dat er veel aandacht gaat
naar het centrum, maar het is ONS Tilburg en iedereen telt hier mee. Wĳ
pleitten voor meer aandacht voor de wĳken en dorpen.

In onze wĳken en dorpen vinden wĳ het belangrĳk dat we niet alleen maar
handhaven. Juist bewoners weten wat er speelt in de buurt en door ze mee te
laten denken in oplossingen kunnen we grotere problemen voorkomen.
Verbinden door betrekken. Ook op het gebied van verkeersveiligheid weten
bewoners vaak heel goed waar de knelpunten zitten in hun buurt. Wat ONS
betreft zouden we dat moeten prioriteren boven de systemen.

ONZE VOORSTELLEN:

• Laagdrempelige plekken voor ontmoeting, ondersteuning, leren, activiteiten en
broedplaats voor wĳkbewoners met professionele en vrĳwillige ondersteuning.

• Ons kent ons: mensen helpen elkaar in verenigingen, in buurten, als vrĳwilliger,
door eigen initiatief, door activiteiten. Waar dit helpt, ondersteunt de gemeente dit.

• Bĳ nuttige initiatieven werken inwoners, instellingen, bedrĳven en gemeente
samen.

• Zorg ervoor dat (gesubsidieerde) initiatieven elkaar kennen, makkelĳk kunnen
vinden en beloon samenwerking.

• Vertrouw meer op de professionals in de wĳken en dorpen. Investeer hier meer in.

• Daadkrachtig optreden tegen ongepast, gewelddadig of ondermĳnend gedrag;

• De bewezen familie-aanpak tegen ondermĳning in onze wĳken voortzetten en
doorgaan met lobby voor extra middelen in Den Haag;

• Blĳven monitoren van de aanpassing op de cityring in de wĳken en bĳsturen
indien leefbaarheid en veiligheid in gevaar komt.

• Niet per definitie extra cameratoezicht. Alleen als ze deze ook echt toegevoegde
waarde heeft, ook voor onze bewoners.

• De Ringbaan Zuid naar 50 km/u.

• Veilige wegen met als ambitie 0 verkeersdoden.

• Gebruik groen om de wĳken samen te brengen/ te ontmoeten denk aan
speeltuinen/parkjes

• Wĳ willen dat studentenverenigingen hun bruisende karakter blĳven behouden in
de stad.
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IN ONS TILBURG
KAN IEDEREEN TOF

WONEN

In de gemeente Tilburg moeten wĳ de komende jaren veel woningen
ontwikkelen. ONS Tilburg vindt het belangrĳk dat er voor iedereen een
mogelĳkheid tot tof wonen is; voor (internationale) studenten, starters,
gezinnen en ouderen. Iedereen heeft recht op een toffe woning. Bouw
bĳvoorbeeld mooie appartementen in de dorpen zodat de ouderen door kunnen
stromen en er voor gezinnen meer plek vrĳkomt. Laten we zorgen dat er snel
stappen gemaakt kunnen worden in de grote woonopgave voor onze stad.
We maken ons sterk dat thuiswonende volwassen kinderen niet meer op straat
worden gezet na het overlĳden van hun ouders, maar passende hulp krĳgen.
Ook vragen we aandacht voor urgente doelgroepen en vinden we dat hier een
nieuw beleidskader voor moet komen.

ONZE VOORSTELLEN:
• Betaalbaar en prettig wonen naar huishoudsituatie en inkomen

• Goede verhouding koopwoningen en huurwoningen

• Zorg dat er in alle wĳken en dorpen verschillende huizen zĳn voor verschillende
doelgroepen.

• Zorg dat er een mogelĳkheid is tot doorstromen

• Zelfbewonersplicht: verkoop huizen alleen voor bewoning en dus tegengaan van
koop als beleggingsobject

• Beschikbaar maken van locaties, voor gemengd wonen en collectief particulier
opdrachtgeverschap

• Stimuleren van innovatieve woonvormen zoals: tiny houses, studenten die wonen
met ouderen en het omzetten van leegstaand vastgoed naar woningen

• Inspraakprocedures helderder, voorspelbaarder en sneller. Zeg wat je doet en
doe wat je zegt.

• Optimaal gebruik maken van regelgeving om misbruik, uitwassen van huurders
en verloedering van de panden te voorkomen

• Er moet een nieuw beleidskader komen met concrete woonplannen voor urgente
groepen

• Thuiswonende volwassen kinderen niet meer op straat zetten na het overlĳden
van hun ouders, maar passende hulp krĳgen.

• Woonwagenbewoners de mogelĳkheid bieden om hun cultureel erfgoed te
behouden.

• Voldoende huisvestiging voor (internationale) studenten.

• Via onafhankelĳk onderzoek, in samenwerking met de universiteit, jaarlĳks
bepalen hoeveel studentenwoningen er nodig zĳn, zodat Tilburg kan garanderen
dat er voldoende woningen voor zowel nationale als internationale studenten zĳn.

• Om 50% van de nieuwe studentenwoningen onzelfstandig te bouwen.

• Geen nieuwe studentenkamers in bestaande woonwĳken, maar mooie
gezamenlĳke complexen denk hierbĳ aan nieuwbouw, maar ook leegstaande
kantoorpanden.
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IN ONS TILBURG
STREVENWE NAAR

EEN
RECHTVAARDIGE

ECONOMIE

Er is veel gaande in Nederland. Corona heeft ons laten zien hoe belangrĳk
gezondheid is en hoe we de balans eerst altĳd door lieten staan naar meer
economische groei. Bovendien hebben we allemaal het belang van een mooie,
groene omgeving nog meer weten te waarderen.
ONS Tilburg is ervan overtuigd dat we economische groei niet meer het doel
moet zĳn, maar om de verslaving aan economische groei te minimaliseren. Het
doel moet zĳn het welzĳn bevorderen van mensen in samenhang met de
omgeving. Alleen dan kunnen we zorgen dat de economie voor iedereen werkt,
onze aarde bewoonbaar blĳft én de wereld beter doorgeven aan toekomstige
generaties.
ONS Tilburg droomt over een stad waar innovatie en duurzaamheid ontstaan
vanuit de stad. Waar het klimaat een logisch onderdeel is van hoe wĳ kĳken
naar de toekomst van onze stad. Zaken zoals luchtvervuiling,
voedselverspilling en klimaatverandering zĳn voor onze kinderen een
onderdeel van hun educatie. Ook de gemeente zorgt ervoor dat onze inwoners
meer kennis vergaren over duurzaamheid en we proberen op die manier hun
gedrag te beïnvloeden. Zo zorgen we ervoor dat we idealistisch zĳn, maar wel
realistisch blĳven.

ONZE VOORSTELLEN:

• Arbeidskansen voor iedereen door ander werk ook te waarderen. (Denk aan werk
dat nu door vrĳwilligers wordt gedaan of door mantelzorgers).

• Voorkeur gaat altĳd naar lokaal inkopen. Geef als gemeente daarin ook het goede
voorbeeld.

• Bĳ evenementen zetten we in op herbruikbare bekers.

• Duurzaamheid als vanzelfsprekend onderdeel van het geheel, het juiste binnen
en in samenhang met ander beleid.

• Zonnepanelen en groene daken waar mogelĳk: op daken en muren van
huurhuizen van corporaties, particuliere woningen, bedrĳven en lege plekken.

• Steunen lokale energie-initiatieven.

• Als de gemeente projecten moet aanbesteden, kiezen wĳ voor lokale en
duurzame ondernemers.

• Extra inzet op besparing van energie.

• ONS Tilburg kĳkt naar de tĳd van onze kinderen en kleinkinderen.

• Wietteelt legaliseren en onder controle van de gemeente toestaan. Nederland liep
altĳd voorop. Nu lopen we jaren achter!
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METDANKAAN

Dit programma is opgesteld op basis van héél veel gesprekken die wĳ de
afgelopen jaren gevoerd hebben. De wĳken, dorpen, nieuwe initiatieven vanuit
de gemeenschap en de mensen die elke dag hard werken om onze
samenleving te verrĳken. Zĳ zĳn onze inspiratie, niet alleen voor dit
partĳprogramma, maar ook voor onze dagelĳkse bezigheid in de Tilburgse
politiek.
Daarom noemen we graag een paar namen van mensen en organisaties die direct
invloed hebben gehad op dit partĳprogramma met hun ideeën en visie. Zĳ waren te
gast in een video, podcast, of nodigden ons uit voor een gesprek.

MET DANK AAN
• Mirnou en Hetty van De Meedenkers

• Arno en Melissa van Kermis FM

• Frederique van R-Newt

• Sid, Sjan en alle vrĳwilligers en klanten van de Tilburgse Voedselbank

• Mark, Marieke en hun hulphonden

• Danique van Stichting Move

• Gerda en Laurens van Feniks Emancipatiecentrum

• Harry en Peter van Reeshof Cultuurt

• Richard, Tilburgs student

• Marjolein en alle activisten tegen Wĳkevoort

• Hodo van Full Colour

• Kirsten, Leraar van het Jaar 2021

• Nadine van Grow Circular

• Winny en Libby van JINC

• Nicole van Boilrs Hub en Valentĳn van Vibe Active

• Vincent van FOSST

• Thomas Waterreus van Boef en de Gelogeerde Aap en Alaafterparty

• Heidy van Sportpiazza for Ladies

• Lex van Sportschool013

• Anna Damen

• Wendy Vugts, moeder van Jayden

Wĳ danken alle leden van ONS Tilburg die hebben bĳgedragen en meegeschreven
aan dit partĳprogramma. En alle mensen die wĳ de afgelopen jaren hebben
gesproken over hun gemeente.
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Meerweten over onze idealen
enwatwij doen voor onze

gemeente?

Volg ONS Tilburg online!
www.onstilburg.com

Twitter en Instagram: @ONSTilburg

https://www.facebook.com/onstilburgcom
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