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Voorwoord 
 
Binnenkort is het weer aan u om te bepalen welke richting we met onze gemeente opgaan, welke 
idealen u wilt nastreven. De VVD afdeling Tilburg laat in dit verkiezingsprogramma zien dat onze 
idealen dezelfde zijn als vier, acht en zelfs twintig jaar geleden: een krachtige maar kleine overheid 
die efficiënt en doelmatig haar taken uitvoert. Een samenleving waarbij mensen de ruimte krijgen om 
iets buitengewoons te maken van hun leven. Vrijheid voor iedereen met verantwoordelijkheid naar 
de ander. Deze idealen spiegelen we in ons verkiezingsprogramma aan de actualiteit om zo tot een 
richting te komen voor Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout. De taken die wij voor de gemeente voor 
ons zien, verdelen we in 7 heldere doelstellingen:  
 
1. Prettig kunnen leven in je eigen buurt 
2. Zorgen voor een groen beleid dat wél werkt 
3. Verantwoord naar de mobiliteit van de toekomst 
4. Kansen creëren voor iedereen die vooruit wil 
5. Ruimte maken voor ondernemers 
6. Keihard doorpakken op (drugs)criminaliteit 
7. Verantwoorde en efficiënte besteding van uw geld 
 
Zoals op te maken is uit onze doelstellingen wil de VVD Tilburg een groen rechts beleid gaan voeren. 
Dit wil zeggen dat we milieuvriendelijk gedrag en innovatieve ideeën nog meer willen stimuleren. 
Iedereen die zijn eigen gedrag, huis of bedrijf wil verduurzamen willen wij daarin ondersteunen, 
onder andere door te zorgen dat regelgeving en vergunningen geen probleem zijn.  
 
Aan de basis van deze doelstellingen liggen onze liberale kernwaarden: vrijheid, 
verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. Begrippen 
die bij ons ook echt lading hebben en een handvat vormen voor het te kiezen beleid.  
 
Vrijheid: Vrijheid is voor een mens onmisbaar als voorwaarde voor ontplooiing. We bedoelen dan 
vrijheid op geestelijk, staatkundig en materieel gebied. Vrijheid voor ieder mens, zonder enige 
discriminatie of uitsluiting. Een vrijheid die zo groot mogelijk is, al zijn er natuurlijk wel grenzen. De 
vrijheid van de een mag de vrijheid van een ander nooit belemmeren. 
 
Verantwoordelijkheid: Vrijheid beleven, betekent ook verantwoordelijkheid beseffen. Iedereen moet 
de gevolgen van zijn daden zelf dragen. Iedereen is verantwoordelijk voor zichzelf en de omgeving 
waarin hij leeft. Kan iemand zichzelf niet redden, dan helpen we. Die hulp mag er echter nooit voor 
zorgen dat het besef voor eigen verantwoordelijkheid verdwijnt. Individuele verantwoordelijkheid 
vinden wij een onderdeel van de menswaardigheid. Bij verantwoordelijkheid hoort ook dat we oog 
hebben voor de belangen van toekomstige generaties. 
 
Verdraagzaamheid: Verdraagzaamheid is onlosmakelijk verbonden aan vrijheid. Iemand die zich echt 
vrij voelt laat ook anderen vrij. Overschrijdt iemand de grenzen van het maatschappelijk toelaatbare? 
Dan moet de overheid ingrijpen. We moeten in gemeenschapsverband samen kunnen leven. 
Daardoor leven we met een bepaalde gebondenheid. De overheid bepaalt de mate en vorm van deze 
gebondenheid. Daarbij moet de overheid zorgen voor een zo groot mogelijke vrijheid voor iedereen. 
 
Sociale rechtvaardigheid: De overheid moet gelijke kansen scheppen voor iedereen. Niet iedereen 
beschikt over dezelfde capaciteiten, maar gelijke ontwikkelings- en ontplooiingskansen zijn een 
liberaal verlangen. Iedereen die vooruit wil in het leven, dient vooruit te kunnen komen. Degenen die 
ondanks de wil om vooruit te komen, hiertoe niet in staat zijn, helpen wij.  
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Gelijkwaardigheid: Mensen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Iedereen heeft recht op 
ontplooiing en op vrijheid. Iedereen dient dezelfde kansen te krijgen vooruit te komen in het leven. 
 
Deze vijf kernwaarden staan bij ons hoog in het vaandel. Onze mening vormt zich niet aan de hand 
van wat ons de meeste stemmen oplevert, de toon van het nieuws in de krant of de richting van de 
wind, maar aan de hand van deze kernwaarden. De in dit verkiezingsprogramma benoemde acties en 
doelen komen voort uit deze kernwaarden. Ook onze standpunten die niet in dit 
verkiezingsprogramma benoemd zijn, bepalen wij op basis van deze kernwaarden. Wij hopen dat 
deze kernwaarden en ons verkiezingsprogramma u aanspreken, dat u zich kan vinden in onze 
plannen en dat u ons beloont met uw stem op 21 maart 2018. 
 
Namens de algemene ledenvergadering van de VVD Tilburg van 14 september 2017, 
 
Oscar Dusschooten, Lijsttrekker GR2018 
Joost Möller, afdelingsvoorzitter VVD Tilburg 
Frank Kriellaars, voorzitter verkiezingsprogrammacommissie 
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Prettig leven in je eigen buurt 
 

Imago 
Het imago van Tilburg kreeg de afgelopen jaren een boost door middel van citymarketing. De 
kwaliteiten van Tilburg zijn buiten Tilburg echter nog onvoldoende bekend. Het imago van Tilburg ten 
tijde van de textielcrisis is te veel blijven hangen. Het is hierdoor lastig om bezoekers naar Tilburg te 
trekken en weerhoudt potentiele bedrijven zich in Tilburg te vestigen. Citymarketing zal voor 
hetzelfde jaarbudget als de afgelopen jaren moeten zorgen dat ook buiten Tilburg bekend wordt wat 
voor aantrekkelijke, gezellige en fijne stad Tilburg is om te wonen, te werken en te recreëren. 
 

Kunst, cultuur & evenementen  
Tilburg heeft een bijzonder cultuuraanbod en is vele evenementen rijk. Daar is VVD Tilburg trots op, 
velen genieten hier van en het helpt om Tilburg zowel nationaal als internationaal op de kaart te 
zetten.  
 
Op het gebied van kunst, cultuur en evenementen ziet VVD Tilburg verder graag het volgende: 

• VVD Tilburg staat voor het ruimhartig toestaan van allerlei evenementen, uitingen, 
festivals en andere gerelateerde activiteiten. 

• Het is belangrijk dat kunstlocaties en evenementen niet geheel afhankelijk zijn van de 
gemeente Tilburg. Subsidies worden omgezet naar prestatiecontracten en zullen niet 
meer dan een derde deel van de eigen begroting beslaan. 

• Indien de bijdrage van de gemeente meer dan een derde van de begroting beslaat, wordt 
dit geleidelijk doch uiterlijk in drie jaar tijd teruggebracht tot het gewenste niveau. 

• Aangezien het voor startende evenementen en kunstlocaties moeilijk kan zijn om direct 
voldoende geld van derden aan te trekken, maken we voor hen in de eerste drie jaar een 
uitzondering op deze regel.  

• Eventuele investeringen die kunstlocaties in de gemeente willen doen, kan de gemeente 
voorfinancieren, mits de plannen deugdelijk financieel onderbouwd zijn. 

 

Sport 
VVD Tilburg vindt dat mensen zelf mogen weten of ze aan sport willen doen. (Samen) sporten heeft 
positieve gevolgen. Wij willen ons dan ook blijven inzetten om sporten en bewegen te stimuleren. 
Sportverenigingen leveren een belangrijke bijdrage aan de gemeenschap en mensen werken door 
sport aan hun gezondheid. Jongeren kunnen via sport op een positieve manier plezier maken en zich 
ontwikkelen. Daarom verdienen sportverenigingen stimulans. We willen echter ook de ongebonden 
sporter ondersteunen bij het beoefenen van zijn of haar sport.  
 
Op het gebied van sport wil VVD Tilburg zich voor het volgende inzetten: 

• Sportfaciliteiten binnen de gemeente moeten goed op orde zijn.  
• Dit geldt in het bijzonder voor het sportbedrijf. Hier is momenteel de ‘zachte kant’ goed 

op orde, maar de zakelijke kant nog niet. De VVD Tilburg wil één lijn trekken in de 
afspraken met sportverenigingen. 

• VVD Tilburg wil dat er op het gebied van sport meer (financiële) transparantie is. 
Wanneer de gemeente geld bijlegt om een zwemkaartje betaalbaar te houden, dient het 
helder te zijn hoeveel geld zij per kaartje bijlegt.  

• Sportfaciliteiten dienen goed bereikbaar te zijn. 
• VVD Tilburg wil in het bijzonder sport en bewegen bij kinderen stimuleren. Daarom wil de 

VVD Tilburg twee uur gymles per klas per week op elke basisschool door een 
gekwalificeerde gymleraar.  
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• Clubs die de top willen bereiken, legt VVD Tilburg geen strobreed in de weg. Topsport en 
breedtesport kunnen niet zonder elkaar, versterken elkaar zelfs vaak. Daarom richt de 
gemeente een topsportfonds op om Tilburgers met een topsportstatus te ondersteunen.  

• Tilburg zet zich actief in om topsportevenementen naar Tilburg te halen.  
• Er dient voldoende ruimte te zijn voor ongebonden sporters om te sporten. Voor VVD 

Tilburg houdt dit concreet in dat de gemeente zorgdraagt voor het aanleggen en 
onderhouden van MTB-routes, sportlanes en fietssnelwegen. Waar mogelijk zoeken we 
de verbinding met de regio, zodat de verschillende paden en routes goed op elkaar 
aansluiten. Daarbij kunnen de sportlanes en fietssnelwegen ook gebruikt worden om 
woon-werkverkeer op de (elektrische) fiets te stimuleren.  

 
Tot slot wil VVD Tilburg benadrukken dat zij staat voor een samenleving waarin iedereen zichzelf mag 
en kan zijn. Dit komt ook tot uiting op het gebied van sport. De gemeente heeft een actieve taak bij 
het bevorderen van deelname aan sport en ondersteunt sportverenigingen hierbij. In het Tilburgse 
sportklimaat kun je zijn wie je bent, ongeacht sekse, afkomst of seksuele geaardheid. Zo kan sport 
een positieve bijdrage leveren op het gebied van integratie, tolerantie en het voorkomen van 
discriminatie.  
 

Wonen 
Er is in Tilburg een tekort aan goedkope corporatiewoningen (€350- €590 p/mnd). Deze zullen met 
name door de woningcorporaties moeten worden gerealiseerd. De Tilburgse woningcorporaties 
moeten zich scherp toespitsen waar ze voor zijn: woonruimte bieden aan de mensen met de laagste 
inkomens. Corporaties dienen hun bezit dat niet bedoeld is voor deze doelgroep te verkopen. 
Hierdoor ontstaat investeringsruimte om woningen voor de doelgroep te realiseren. 
 
Momenteel gaat het goed met de huizenmarkt en wordt er binnen de gemeente volop gebouwd. Er 
bestaan echter nog tekorten aan goedkope vrij-sector huurwoningen (€710-€950 p/mnd). De 
gemeente kan het aanbod stimuleren door kavels aan te bieden waar huurwoningen gerealiseerd 
kunnen worden.  
 
Het is de taak van de gemeente om ervoor te zorgen dat er in de ruimtelijke ordening voldoende 
ruimte is voor die woningen waar Tilburgers behoefte aan hebben. Als dit betekent dat er meer aan 
de randen van de stad moet worden gebouwd, dan is VVD Tilburg daar voorstander van.  
 
In de Tilburgse binnenstad wonen, in vergelijking met andere grote steden, relatief weinig mensen. 
Daarom wil de VVD Tilburg het centrum graag verdichten om de aantrekkelijkheid van de stad te 
verhogen. Dit kan door hogere bouwhoogten toe te staan of door minimale dichtheden in 
bestemmingsplannen op te nemen. Momenteel staan er al enkele woontorens in Tilburg op de 
planning, maar VVD Tilburg wil graag nog meer de hoogte in. De geplande en huidige woontorens 
zijn vaak relatief laag. Woontorens over de 100 meter zouden ook mogelijk moeten zijn. Door in de 
hoogte te bouwen, is het eenvoudiger het groen in de stad te behouden. Om dit ook rondom het 
stationsgebied mogelijk te maken, moeten bestemmingsplannen worden herzien. Momenteel is een 
grotere verdichting in het centrum niet mogelijk vanwege het zogenaamde “groepsrisico”; het 
vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor beperkt de hoeveelheid toegestane hoogbouw in het 
centrum. Om dit toch mogelijk te maken, dient te worden overlegd met ProRail en de Rijksoverheid. 
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Integratie 
VVD Tilburg staat voor een veilige samenleving waarin iedereen meedoet. Daarbij spreken we 
mensen aan op hun eigen verantwoordelijkheid. Immers, de overheid integreert niet, dat doen 
mensen zelf. Met integratie bedoelen we dat mensen zelfredzaam zijn, meedraaien in de Tilburgse 
samenleving en de Nederlandse wetten, normen en waarden respecteren. Van nature gegeven 
omstandigheden – het leven zelf, het geslacht, de seksuele geaardheid of de etnische herkomst – 
verdienen volgens de VVD Tilburg van overheidswege bescherming boven sociale of zelf gekozen 
omstandigheden, zoals het aanhangen van een religie. 
 
Alhoewel het ieders eigen verantwoordelijkheid is om te integreren, is het wel aan de overheid om 
de juiste middelen te bieden. Dit houdt in dat bij inburgeringscursussen de nadruk ligt op de taal, de 
Nederlandse waarden en normen, de staatsinrichting en gebruikelijke omgangsvormen. Maatwerk is 
hierbij van belang. Naast het beheersen van de Nederlandse taal is het afronden van opleidingen van 
wezenlijk belang voor de integratie en in het bijzonder de mogelijkheden op werk.  
 
Om de kans op slagen in de maatschappij te vergroten is volgens de VVD Tilburg Nederlands spreken 
een vereiste; wie er niet toe bereid is zich de Nederlandse taal eigen te maken, plaatst zichzelf buiten 
de samenleving met alle gevolgen van dien zoals recht op een uitkering.  
 

Piushaven & Spoorzone 
Waar de ontwikkelingen rondom de Piushaven redelijk zijn afgerond, zijn die rondom de Spoorzone 
nog in volle gang. We zijn tevreden over de Piushaven, maar deze mag meer met de binnenstad 
verbonden zijn. Daar moet een weloverwogen plan voor komen. Over de Spoorzone is VVD Tilburg 
(momenteel) minder enthousiast. De verhouding publiek geld versus privaat geld is hier volledig 
scheef. Voor de Spoorzone geldt dat de tijd van gesubsidieerde vestiging voorbij is. De potentie is 
duidelijk, de ontwikkelingen mogen sneller gaan. Sfeer in het gebied is daarbij prioriteit. Er staat een 
mooi gebied met uitstraling waar ondernemers nu zelf in kunnen investeren. Deze ruimte bieden we 
hen graag.  
 

Binnenstad en dorpscentra 
VVD Tilburg vindt dat de gemeente zich in moet zetten om de binnenstad zo aantrekkelijk mogelijk te 
maken. Dit geldt niet alleen voor de binnenstad van Tilburg, maar ook voor de centra van Berkel-
Enschot en Udenhout. Het is aan de gemeente om de binnensteden zo in te richten dat bezoekers 
een prettige mix van winkelen, recreëren en consumeren beleven. Om leegstand tegen te gaan, 
moet het mogelijk zijn winkelpanden (tijdelijk) flexibel in te zetten. Tot slot is het belangrijk dat de 
binnenstad bereikbaar blijft: de VVD Tilburg wil niet dat de binnenstad verder autoluw wordt 
gemaakt.  
 
Daarnaast zien wij een probleem op het gebied van parkeren. In het bijzonder de Spoorzone heeft 
weinig parkeerplaatsen, waardoor bij hogere bezoekersaantallen een tekort dreigt. Deze dreiging 
geldt voor de gehele binnenstad als het huidig parkeerbeleid wordt doorgezet. Daar waar 
fietsenstallingen noodzakelijk zijn, dient dit uit de algemene middelen te worden bekostigd.  
 

Parkeergelegenheid 
De VVD Tilburg wenst een parkeerbegroting die financieel op orde is, met voldoende 
parkeerplaatsen voor auto’s, fietsers en brommers in het centrum van de stad. Daarbij wil de VVD 
Tilburg geen overambitieuze projecten die de belastingbetaler te veel geld kosten. Voorbeeld is een 
enorme fietsenstalling die vele miljoenen euro's kost bij het centraal station. 
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Bereikbare binnenstad 
Een bereikbare binnenstad is belangrijk voor de Tilburgse detailhandel en voor het woon- en 
winkelplezier in de binnenstad zelf. De binnenstad moet daarom open blijven voor autoverkeer. Het 
autoluw maken van de binnenstad is betuttelend en zorgt ervoor dat minder mensen naar het 
centrum van Tilburg komen. Ook vinden wij voldoende parkeerplekken en het betaalbaar houden 
van deze parkeerfaciliteiten ontzettend belangrijk. Mensen moeten na afloop van een dagje shoppen 
in het centrum niet verrast worden met een forse extra rekening. 
 

Bereikbare Reeshof, Berkel-Enschot en Udenhout 
De bereikbaarheid van de Reeshof, Berkel-Enschot en Udenhout is mede door de inzet van de VVD 
Tilburg op dit moment prima op orde. Alleen zou de Baron van Voorst tot Voorst weg nog op een 
bepaald stuk verdubbeld moeten worden. De VVD Tilburg zal altijd proactief blijven vechten voor een 
goede bereikbaarheid via alle mobiliteiten. 
 

Wijkwinkelcentra 
Het is belangrijk dat iedereen in zijn eigen wijk ook zijn boodschappen kan doen. Waar mensen 
wonen, moeten ze kunnen winkelen. Bij de wijkwinkelcentra (Wagnerplein in Noord, Heyhoef in de 
Reeshof, Koningsoord in Berkel-Enschot en de Westermarkt in West) kunnen mensen mede dankzij 
de VVD Tilburg nog steeds gratis hun auto parkeren. Wat ons betreft blijft dat ook zo.  
 

Afval 
Afval scheiden is een wezenlijk onderdeel van de circulaire economie. Het momenteel gebruikte 
systeem van bronscheiden (in de huishoudens) draagt daarnaast bij aan verdere bewustwording op 
dit terrein. Systemen van nascheiden lijken als aanvulling op bronscheiden erg geschikt om het 
algeheel rendement te verhogen in de toekomst. De VVD Tilburg wil voor deze ontwikkelingen 
openstaan. Wij vinden wel dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor zijn afval en de consequenties 
van het eventueel niet scheiden.  
Het huidige ophaalbeleid veroorzaakt in de zomermaanden veel stankoverlast. Inwoners hebben last 
van maden en vliegen in de duo-container voor rest- en gft-afval. De tips die de gemeente daarbij 
uitdeelt aan bewoners zoals het gebruik van biologisch afbreekbare containerzakken zijn goed 
bedoeld, maar ontoereikend. Daarnaast vermoeden wij dat er een verband is tussen het minder vaak 
ophalen van de containers en een toename van het zwerfafval.  We willen dan ook graag in de 
zomerperiode (mei tot en met september) de rest- en gft-container elke week ophalen en zo 
zwerfafval en de illegale stort van afval tegengaan. 
 

Hondenlosloopzones 
Al jaren wordt er meer hondenbelasting geïncasseerd dan dat er wordt uitgegeven aan het opruimen 
van hondenpoep, handhaving op loslopende en wildpoepende honden en voorzieningen voor 
honden(eigenaren). De hondenbelasting moet kostendekkend zijn; niet meer, niet minder. De laatste 
jaren is er te weinig uitgegeven aan voorzieningen voor honden(eigenaren). In Tilburg zijn er 
daardoor momenteel te weinig losloopzones voor honden. Als gevolg hiervan laten hondeneigenaren 
regelmatig hun honden loslopen op plekken waar dat niet de bedoeling is. Hier hebben voornamelijk 
skaters, fietsers, hardlopers en mensen die bang zijn voor honden last van. In Nederland hebben we 
de afspraak dat honden aan de lijn moeten behalve op losloopplekken. Daarom wil VVD Tilburg 
voldoende losloopzones voor honden in Tilburg en daarnaast een strenge controle op honden die 
elders loslopen. Het overschot aan geïnde hondenbelasting van de afgelopen tien jaar moet de 
kosten daarvoor dragen.  
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Straatintimidatie 
Tilburg is een tolerante stad waarin iedereen zich veilig behoort te voelen in de openbare ruimte. 
Straatintimidatie is dan ook onacceptabel. Naroepen, sissen en achternalopen dient strafbaar te zijn. 
Ook lopen LHBTQ’ers een verhoogd risico om slachtoffer te worden van straatintimidatie. Door net 
zoals Rotterdam een verbod op straatintimidatie op te nemen in de Algemene Plaatselijke 
Verondening (APV) zal het voor handhavers en agenten mogelijk zijn om een boete op te leggen aan 
een overtreder als zij deze op heterdaad betrappen. Indien nodig kunnen hiervoor boa’s in burger 
worden ingezet.  
 

Wespenbestrijding 
Momenteel worden wespennesten uitsluitend door de gemeente verwijderd op kosten van de 
eigenaar van een perceel. Hierdoor bestaat het risico dat een eigenaar het wespennest laat zitten 
omdat deze de kosten van verwijdering niet wil of kan betalen. Dit is onwenselijk, zeker omdat 1 op 
de 20 mensen allergisch is voor wespensteken. Voor de algemene veiligheid dient de gemeente de 
kosten voor verwijdering van het wespennest te dragen.  
 

Samengevat 
 Het imago van Tilburg krijgt een boost. 

 Kunst en cultuur zijn belangrijk, maar niet (geheel) afhankelijk van geld van de overheid. 

 Sporten is een keuze, maar wel een gezonde en sociale keuze, die een stimulans 
verdient.  

 Vraag en aanbod bepalen de prijzen van woningen, hoogbouw wordt gestimuleerd.  

 De Piushaven moet meer verbinding krijgen met de binnenstad. 

 De ontwikkelingen van de Spoorzone moeten sneller gaan en meer sfeer in zich dragen. 

 Bestaande toegangswegen centra blijven open. 

 Flexibel gebruik winkelpanden moet worden toegestaan. 

 Voldoende parkeerplekken in de binnenstad zonder stijging van de parkeergelden.  

 Waar mensen wonen, moeten ze kunnen winkelen. 

 Rest- en gft-container wordt in de zomermaanden wekelijks geleegd. De ontwikkelingen 
rond afval scheiden wil VVD Tilburg op de voet volgen. 

 Meer losloopzones voor honden, betere controle op loslopende honden.  

 Verbod op straatintimidatie in de APV. 

 Wespennesten worden op kosten van de gemeente verwijderd.  
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Zorgen voor een groen beleid dat wél werkt 
 

Doelstellingen voor het klimaat 
Klimaatverandering is een opwarming van de aarde waar de mens aan bijdraagt. Tilburg alleen zal de 
strijd tegen de opwarming van de aarde niet winnen, maar draagt als zesde stad van het land wel een 
verantwoordelijkheid om energieverbruik en uitstoot te verminderen. De VVD Tilburg staat achter 
uitvoering van het Parijsakkoord. Daar dienen we als gemeente Tilburg evenredig aan bij te dragen. 
Ook de doelen van het Parijsakkoord, dus per 2040 energieneutraal zijn, willen we halen. Hier 
moeten we nu al sterk op inzetten.  De VVD Tilburg staat voor een serieuze agenda met haalbare 
plannen, voor het stimuleren van milieuvriendelijk gedrag en innovatieve ideeën en niet voor het 
opleggen van betuttelende maatregelen. 
 

Creatieve initiatieven uit andere steden overnemen 
De VVD Tilburg wil niet het wiel opnieuw uitvinden. In verschillende steden in ons omringende 
regio’s en landen zijn al bijzonder creatieve initiatieven ontwikkeld. Zo is er in het Engelse Bristol een 
traject waarbij met warmtekijkers per woonhuis is gekeken waar warmte weglekte uit de woningen. 
Deze informatie zorgt ervoor dat mensen vijf keer sneller bereid zijn te investeren in het 
energiezuiniger maken van hun woning. Dergelijke initiatieven zorgen voor een enorme daling van de 
uitstoot in onze gemeente en kost effectief weinig tot niets. Een totale win-winsituatie dus. In Tilburg 
heeft ook al eens een project met warmtefoto’s plaatsgevonden. Dit heeft ondanks hoge publieke 
kosten echter niet geleid tot de gewenste resultaten. Bij een groen-rechtse aanpak staat effectiviteit 
van beleid centraal en niet morele superioriteit. Groen is een kans om op verschillende vlakken winst 
te realiseren: voor het milieu, maar ook voor de gemeentelijke economie. 
 

Energieneutrale woningen 
Als het aan de VVD Tilburg ligt, richt de gemeente zich op de ondersteuning van de bouw van 
energieneutrale woningen en het behalen van energiedoelen. De VVD Tilburg staat positief 
tegenover initiatieven die de huidige woningvoorraad energiezuiniger maken. Om de doelstellingen 
voor reductie van CO2-uitstoot te kunnen halen, streeft de VVD Tilburg naar energieneutraliteit voor 
alle nieuwbouw.  
 
Warmte vormt een behoorlijk deel van de totale energievraag. Aardgas is nu nog de belangrijkste 
bron van deze warmte. Nieuwe technieken, zoals geothermie, warmtenetten, warmtepompen, 
nemen de rol van gas over. Warmte wordt hierdoor een sterk lokale en deels regionale activiteit, met 
vele aanbieders. Daarom moet het bestaande gasmarktmodel veranderen in een 
warmtemarktmodel. De VVD Tilburg wil dat de overheid deze transitie zo veel mogelijk steunt. We 
zijn wel tegen langdurige exploitatiesubsidies op welke vorm van energievoorziening dan ook. 
Marktrijpe en opschaalbare lokale initiatieven kunnen wel rekenen op steun die ze op weg kunnen 
helpen. Daarbij hoort ook de bouw van gasvrije wijken.  
 

Groene initiatieven uit de samenleving 
De VVD Tilburg gelooft in de kracht van de Tilburgers, zeker bij lokale initiatieven voor de 
energietransitie. Daarom stimuleert VVD Tilburg het ontstaan van lokale energiecoöperaties en hun 
activiteiten. Ook moet de gemeente regels wegnemen die energiebesparende maatregelen of lokale 
energieopwekking in de weg staan. 
VVD Tilburg wil deelinitiatieven stimuleren, omdat delen kan leiden tot efficiënter en duurzamer  
gebruik van (kapitaal)goederen.  
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Het is daarnaast de bedoeling dat de gemeente samenwerkt met ondernemers/branches die al 
verduurzamen, omdat er geld mee te verdienen is en omdat de markt erom vraagt. Best practices 
kunnen basis zijn voor convenanten en duurzamere vergunningsvoorwaarden. 
 

Groen  
De VVD Tilburg is voor schone en veilige stadsparken met goede voorzieningen. We zijn tegen 
overdreven prestigieuze stadsbossen en spoorparken die niet goed van de grond komen. Het budget 
kan beter gebruikt worden voor groen in de wijk en het schoon, heel en veilig houden van onze al 
bestaande stadsparken. Dat merkt iedereen en het fleurt de buurt op.  
 

Samengevat 
 We hebben als gemeente ook onze verantwoordelijkheden binnen het Parijsakkoord. 

 We leren van duurzame bewezen creatieve ideeën en implementeren deze. 

 We zetten in op energieneutrale woningen: energieneutraliteit voor alle nieuwbouw op door 
gemeente uitgegeven grond. 

 Stimulans van groene initiatieven die op langere termijn marktrijp zijn. 

 Van gasmarktmodel naar warmtemarktmodel. 

 Geen megalomane groenprojecten, maar investeren in groen in de wijk.  
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Verantwoord naar de mobiliteit van de toekomst 
 
Mobiliteit is erg belangrijk, mensen moeten kunnen komen waar ze willen zijn. Voor de VVD Tilburg is 
het belangrijk dat mensen zelf kunnen kiezen hoe ze invulling geven aan hun mobiliteit. Hiervoor is 
het belangrijk dat alle vervoersopties een reële keuze zijn. 

Minder emissie door mobiliteit 
Om milieuvriendelijk gedrag te stimuleren is de VVD Tilburg voorstander van het gratis opladen voor 
elektrische auto’s, scooters en fietsen in de gehele gemeente. Daarnaast wil VVD Tilburg dat volledig 
elektrische auto’s over de busstrook mogen rijden en gratis mogen parkeren in de gehele gemeente. 
Als gemeente haken we in op het Eindhovens voorbeeld: bussen rijden op elektriciteit en 
mierenzuur, evenals een pilot met elektrische vuilniswagens.  
 
Het starten en stoppen van auto’s op de ringbaan en op andere wegen is een grote veroorzaker van 
verhoogde CO2-emissies in de stad. Voor het reduceren van deze emissie is het realiseren van goed 
werkende groene golven één van de speerpunten. Daar waar mogelijk kan het lonen om de ring van 
Tilburg verkeerslichtvrij te maken en met brugconstructies voetgangers over de rijbaan te leiden. Ook 
vindt VVD Tilburg dat de gemeente ondernemers ruimte moet geven om de benodigde infrastructuur 
voor emissieloos vervoer uit te bouwen. Daarbij dient ze zelf het goede voorbeeld te geven binnen 
de infrastructuur van eigen accommodaties. 
 

Fiets 
Fietsen is typisch Nederlands, gezond en ook nog eens duurzaam. De VVD Tilburg wil zich inzetten 
voor de fietser. We zien verschillende goede ontwikkelingen. Denk aan de fietssnelwegen richting 
Oisterwijk en Waalwijk en fietsverbindingen in de stad zelf, zoals het rode fietspad tussen de 
universiteit en de binnenstad. Voor de komende periode zien we graag de vorming van een lijst met 
fietsknelpunten, om deze te kunnen verhelpen. 
 

Verkeersveiligheid in de wijk 
Verkeersveiligheid binnen de wijk heeft twee prioriteiten: het beleid rondom rotondes en gevaarlijke 
kruispunten. Het Tilburgse rotondebeleid is verwarrend te noemen. Op sommige rotondes hebben 
fietsers voorrang, op andere weer niet. Dit zorgt voor verwarring bij alle verkeersdeelnemers. Om die 
verwarring uit te sluiten, willen we hetzelfde beleid als in de gehele regio: fietsers hebben op 
rotondes voorrang.  
 
Ook bij de Tilburgse kruispunten bestaat soms verwarring. Met de Buiten Beter app kunnen inwoners 
zelf kruisingen melden die zij als onveilig ervaren. Met deze inventarisatie kunnen we bepalen welke 
kruispunten we als eerste kunnen aanpakken. Zo is er ook snel terugkoppeling aan de Tilburger 
mogelijk.  
 

Smart mobility 
In Helmond communiceren stoplichten met de bussen voor een zo snel mogelijke doorstroming en 
elders in het land zijn er meer slimme toepassingen om het verkeer door de stad makkelijker te 
stroomlijnen. We gaan graag nog een stapje verder: wat ons betreft komt er een smart mobility 
agenda met innovatieve initiatieven. Niet om het autogebruik tegen te gaan, maar om verantwoord 
te werken naar de mobiliteit van de toekomst.  
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Rijkswegen 
De lobby rondom de A58 en de N65 verdient onze blijvende inzet in de richting van de provincie en 
Den Haag. De uitbreidingen zijn nodig voor onze logistieke sector, maar vooral belangrijk voor de 
automobilist. Files zijn namelijk irritant, kosten onze economie geld en zijn ontzettend vervuilend. 
 

Samengevat 
  

• Elektrisch rijden wordt optimaal gefaciliteerd. 
• Auto’s moeten kunnen doorrijden, voetgangers en fietsers moeten vrij baan krijgen. 
• Initiatieven rondom smart mobility worden gesteund. 
• De binnenstad blijft bereikbaar voor autoverkeer. 
• De lobby rondom de A58 en N65 blijft onze aandacht hebben. 
• Aandacht voor verwarrende en daarmee onveilige kruisingen en rotondes.  

 

  



  

13 
 

Kansen creëren voor iedereen die vooruit wil 
 

Meedoen 
Iedere samenleving heeft mensen die (tijdelijk) niet of niet zo goed met de rest mee kunnen. Deze 
mensen verdienen alle steun die een samenleving op kan brengen. Daarom maakt de VVD Tilburg er 
zo’n punt van dat wie dat kán zo veel mogelijk zelf werkt om een zo zelfstandig mogelijk bestaan op 
te bouwen. Opdat wie echt niet kan op onze ruimhartige steun kan rekenen, nu en in de toekomst. 
De VVD Tilburg gaat uit van de kracht van de mens. Wij kijken naar wat mensen wél kunnen in plaats 
van continu mensen te wijzen op wat ze niet (meer) kunnen. De VVD Tilburg wil daarom:  
 

• Dat de gemeente het geld van het Rijk doelmatig besteedt en ervoor zorgt dat het op de 
juiste plek terechtkomt. Dit houdt in dat we willen dat het geld besteed wordt aan de 
zorg van de burger in plaats van aan de organisatie van de zorgaanbieder. 

• Dat de gemeente uitsluitend het geld van het Rijk gebruikt en niet andere potjes gaat 
gebruiken om aan te vullen.  

• Dat mensen die kortstondig steun nodig hebben die steun ook kortstondig en effectief 
krijgen.  

• Dat voor mensen die echt niet zonder steun kunnen er voldoende middelen beschikbaar 
zijn.  

• Dat bij de besteding van de Rijksgelden de cliënt, dat wil zeggen degene die de steun 
vanuit de overheid nodig heeft, centraal staat.  

 

Minimabeleid en schuldhulpverlening 
VVD Tilburg is voor een overheid die ondersteunt wanneer het tegenzit, om burgers weer op weg te 
helpen. Het armoedeprobleem zien wij niet als een gebrek aan geld, maar een gebrek aan 
perspectief. Wij willen dat burgers geholpen worden om overzicht te krijgen in schulden, om weer 
orde op zaken te stellen. De VVD Tilburg krijgt te veel signalen dat de kwaliteit van bewindvoerders 
onvoldoende is. Soms verergeren deze “schuldhulpverleners” de financiële situatie van de 
betrokkenen zelfs. Er dient een effectief beleid te komen om de kwaliteit van deze mensen te 
verbeteren. 
 
Veel gemeenten geven meer uit aan schuldhulpverlening dan aan schuldpreventie. Dat moet wat ons 
betreft in Tilburg anders. Vroegsignalering is van groot belang. Het duurt vaak jaren voor mensen zich 
melden bij de schuldhulpverlening. Bovendien is het veel makkelijker om mensen te helpen als de 
schuldenlast nog klein is. Afspraken met woningcorporaties, zorgverzekeraars, energieleveranciers 
en waterbedrijven dat zij bij twee maanden achterstand melding doen bij de gemeente is een 
oplossing. De gemeente kan dan zorgen dat hulpverleners contact leggen met de bewoners, om hen 
te ondersteunen om weer greep te krijgen op hun geld.  
 

Werken moet lonen 
Ieder mens wil van meerwaarde zijn, wil het gevoel hebben ertoe te doen. Werk is daarbij vaak een 
belangrijke factor. VVD Tilburg hanteert als uitgangspunt dat werken moet lonen. Het kan niet zo zijn 
dat door gemeentelijke regelingen een bijstandsgerechtigde inlevert op het moment dat hij gaat 
werken. Gemeentelijke regelingen zouden er moeten zijn om minima (en dus niet alleen maar 
bijstandsgerechtigden) te ondersteunen wanneer dat echt nodig is. Wie aanspraak maakt op een 
bijstandsuitkering doet dat zo tijdelijk mogelijk. De bedoeling moet zijn zo snel mogelijk weer op 
eigen benen te staan door aan het werk te gaan. Wij verwachten van de Tilburgse 
uitkeringsgerechtigde dat hij zich zo goed mogelijk voorbereidt op een plek op de arbeidsmarkt.  
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Maatschappelijke Tegenprestatie 
Tegenover bijstand staat wat ons betreft een Maatschappelijke Tegenprestatie; immers: voor wat, 
hoort wat. Die Maatschappelijke Tegenprestatie bestaat uit voor de Tilburgse samenleving nuttige 
werkzaamheden. Dit kan op veel verschillende manieren. Denk aan vrijwilligerswerk/buurtwerk, 
mantelzorg of activiteiten om de gemeente Schoon, Heel en Veilig te houden, zoals inzet in de 
buurtpreventie of tijdens Tilburg Schoon activiteiten. Een tegenprestatie kan helpen bij re-integratie 
op de arbeidsmarkt. Het helpt om in een (werk)ritme te komen en sociale contacten te 
onderhouden. Uiteraard wordt bij het bepalen van de tegenprestatie rekening gehouden met de 
(fysieke en psychische) mogelijkheden van de betreffende persoon. Maar de basisgedachte is: 
iedereen kan iets doen! 
 

Zorg 
De VVD Tilburg is altijd voorstander geweest van de decentralisatie in de zorg. Door zorg dichtbij 
mensen zelf te organiseren, ontstaat meer ruimte voor maatwerk. We willen dat de gemeente deze 
kans aangrijpt door zorgverlening goed op elkaar af te stemmen en efficiënt te werken. 
Versplintering van de zorgverlening op lokaal niveau moeten we voorkomen. 
Verschillende nationale wetten zoals de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
en de Zorgverzekeringswet regelen een deel van de zorg en de financiering hiervan. Dat kan leiden 
tot onduidelijke en ongewenste situaties. De toegang tot zorg kan verder verbeterd worden en 
onnodig opknippen van zorgverlening moet stoppen. De jeugdzorg is een voorbeeld waar goede 
stappen worden gezet, maar ook een goed voorbeeld van waar de schoen wringt. Wanneer jongeren 
wettelijk volwassen worden (ouder dan 18 jaar), dan vallen zij niet langer onder de jeugdzorg, maar 
moeten zij in principe gebruikmaken van voorzieningen uit de WMO. Om die zorg te kunnen krijgen 
moeten jongeren opnieuw hun verhaal doen. Dat kan voor hen een hoge drempel vormen, waardoor 
zij af zien van verdere hulp na hun 18e. Helaas komen deze jongeren daarna vaak met veel 
problemen terug in de zorg. Deze ‘knip’ op leeftijd in het zorgaanbod moet zoveel mogelijk 
verdwijnen. Door bijvoorbeeld de Jeugdzorg en de WMO in één team onder te brengen met één 
aanspreekpunt kun je ongewenste situaties voorkomen. 
 

De burger aan het roer 
VVD Tilburg wil dat alle inwoners die zorg nodig hebben, gebruik kunnen maken van één integraal 
persoonsgebonden budget waarmee zij alle ondersteuning kunnen kopen die zij nodig hebben. 
Daarmee komt de burger echt aan het roer, is maatwerk mogelijk en regelen we de zorg efficiënter: 
allemaal doelen van de decentralisatie. Zo’n integraal persoonsgebonden budget bestaat vooralsnog 
niet, maar is wat de Tilburgse VVD betreft een volgende stap. 
 

Eigen initiatief 
Binnen de gemeente Tilburg kennen we tal van initiatieven om voor mensen te zorgen en te 
ondersteunen. Goede bewezen initiatieven mogen wat de VVD Tilburg betreft rekenen op steun van 
de gemeente en moeten niet zomaar ingewisseld worden voor snelle zorgaanbieders die hun eigen 
voortbestaan hoger in het vaandel hebben dan de zorg voor Tilburgers. 
 

Samengevat 
 De kracht van de Tilburger moet altijd centraal staan. 

 Inzetten op preventie van schulden door samenwerken. 

 Aan het werk gaan mag geen stap achteruit zijn. 

 Maatschappelijke Tegenprestatie: voor wat, hoort wat. 

 Zorg dichtbij de burger organiseren. 

 Geen knip meer in de zorg: geïntegreerde aanpak. 
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Ruimte voor ondernemen 
 

Het cement van Tilburg 
Ondernemers zijn het cement van Tilburg. Hun bedrijven brengen Tilburg arbeidsplaatsen, zetten de 
gemeente Tilburg op de kaart en zorgen voor belastingopbrengsten. Die opbrengsten kan de 
overheid verantwoord en met mate uitgeven. Zo zorgt de bedrijvigheid in onze gemeente voor 
welvaart. Daarom vindt de VVD Tilburg dat ondernemers de ruimte dienen te krijgen.  
 

Vestigen? Ja, mits 
Momenteel dreigt de beschikbare ruimte voor nieuwe of zich uitbreidende ondernemingen in de 
gemeente te verdwijnen. De kavels op de meeste terreinen zijn verkocht, waarmee verdere 
uitbreiding van de economische bedrijvigheid in het geding komt. Hier wil de VVD Tilburg een stokje 
voor steken. Het eerste antwoord bij de aanvraag voor het vestigen van een onderneming in onze 
gemeente moet wijzigen naar ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee’, tenzij. Te beginnen met de 
doorontwikkeling van Wijkevoort. Ook krijgt ieder bedrijventerrein een accountmanager met 
zeggenschap in de gemeentelijk organisatie.  
 
Bij plannen van Tilburgers en ondernemers dient een integrale belangenafweging plaats te vinden of 
een project wenselijk is of niet. Naast monumentale, groen en welstandsbelangen dienen belangen 
zoals bijvoorbeeld werkgelegenheid, leefbaarheid en veiligheid te worden meegewogen. In de 
huidige praktijk van Tilburg wordt deze integrale belangenafweging te weinig merkbaar gedaan.  
 

Samenwerken overheid, onderwijs en ondernemers 
Tilburg is een onderwijsstad met opleidingen op alle niveaus. Veel van de hoger opgeleide studenten 
die hun kennis opdoen in Tilburg, zetten deze in andere regio’s in. Daarmee zijn zij een mooi 
visitekaartje voor de mogelijkheden in onze gemeente. Helaas is het zo dat veel van hen ook 
noodgedwongen vertrekken, omdat de mogelijkheden binnen de gemeente beperkt zijn. Daarom wil 
de VVD tilburg blijven inzetten op het aantrekken van ondernemingen met arbeidsplaatsen voor de 
afgestudeerden in onze gemeente. Hiervoor willen we investeren in de samenwerking binnen de 
driehoek onderwijs/ondernemers/overheid. Als grotere en kleinere ondernemingen samenwerken 
met overheid en onderwijs, verhogen we het groeitempo van veelbelovende ondernemingen. Vooral 
in de maintenance en logistiek liggen hier grote kansen.  
 

Investeren in centra 
De VVD Tilburg is voorstander van het ‘rondje binnenstad’ dat er voor zorgt dat bijzondere nieuwe 
concepten zich in de Tilburgse binnenstad vestigen. Hiermee ontwikkelt de binnenstad zich tot een 
modern gebied. Daarnaast dienen we de winkelgebieden buiten de binnenstad niet te vergeten: ook 
in deze wijkwinkelcentra blijven investeringen mogelijk.  
 

Samengevat 
 Het vestigingsklimaat en de regeldruk horen gunstig te zijn. 

 Ieder bedrijventerrein krijgt een accounthouder/casemanager met zeggenschap in de 
gemeentelijke organisatie.  

 De gemeente blijft inzetten om ondernemingen aan te trekken die de werkgelegenheid 
in de gemeente vergroten zodat afgestudeerden in Tilburg kunnen blijven. 

 Er dient voldoende grond beschikbaar te zijn om ondernemingen op te vestigen. 

 De veiligheid van alle bedrijventerreinen in de gemeente is gewaarborgd. 

 De gemeente neemt haar voorttrekkersrol in de regionale economie serieus. 
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Keihard doorpakken op (drugs)criminaliteit 
 

Leven zoals je wilt 
Veiligheid is voor de VVD Tilburg een belangrijk onderwerp. Wij willen dat iedereen zich veilig voelt in 
zijn eigen buurt, wij willen dat iedereen met een veilig gevoel hand in hand door de stad kan lopen 
en wij willen dat onze kinderen in een veilige omgeving wonen, spelen en leren. Een harde,   
consequente aanpak van overtreders, overlastgevers en vervuilers is hierbij van groot belang.  
 

Inzet vanuit de gemeente 
Veiligheid is een thema waarbij inzet (bijna) direct zichtbaar is in resultaten. De inzet van de 
gemeente Tilburg kan wat de VVD Tilburg betreft vergroot worden. De VVD Tilburg wil daarom als 
doelstelling voor de gemeente dat in 2022 een halvering van veel voorkomende criminaliteit is 
gerealiseerd ten opzichte van het aantal in 2017. Om dit te bereiken wil de VVD Tilburg de Taskforce 
Tilburg Veilig prominenter in beeld brengen. 
 

Schone wijken 
Een veilig gevoel begint bij een schone en opgeruimde wijk. Inwoners die overlast ondervinden, 
kunnen dit op dit moment eenvoudig melden bij de gemeente. VVD Tilburg wil dat de gemeente 
deze service aan haar inwoners blijft bieden. Daarnaast wil VVD Tilburg dat de gemeente proactief de 
straat op gaat om de leefkwaliteit in de wijken te verbeteren. 
 

Camerabewaking 
Ook camerabewaking draagt bij aan de veiligheid. In het verleden heeft de VVD Tilburg zich al vaker 
ingezet voor camerabewaking, onder andere op de Reeshofdijk nadat hier meerdere incidenten 
hadden plaatsgevonden. De VVD Tilburg is voor camerabewaking in de binnenstad, op 
bedrijventerreinen en op andere plaatsen waar dit de veiligheid en het gevoel van veiligheid 
vergroot.  
 

Drugscriminaliteit 
In Brabant wordt veel geld verdiend in de drugshandel. Zwakkeren in onze samenleving worden 
misbruikt bij het produceren en vervoeren van deze drugs. Mensen met weinig geld worden verleid 
om hun woonruimte beschikbaar te stellen. Eenmaal in de greep van de onderwereld is ontsnappen 
moeilijk. In de afgelopen jaren heeft de gemeente Tilburg zich ingezet voor een harde aanpak van 
deze criminaliteit. Wij willen dat de gemeente deze lijn verder doorzet. 
 

Nota wietcriminaliteit 
Al in 2007 heeft de VVD Tilburg een nota uitgebracht met de titel 'Wietcriminaliteit Tilburg uit'. In 
deze nota stippen we onder andere de merkwaardige spagaat in de wetgeving aan die verkoop 
toestaat maar aanleveren aan coffeeshops niet. Deze nota is ruim tien jaar later nog steeds actueel. 
De in deze nota genoemde actiepunten zijn gedeeltelijk of zelfs volledig uitgevoerd maar de 
belangrijke conclusies staan ook nu nog steeds als een huis.  
 

Gemeentelijk gereguleerde wietteelt 
Door de gemeente regulerend te maken voor het telen van de wiet die binnen de gemeente verkocht 
wordt, lossen we niet alle problemen met illegale kweek op. Een groot deel van de illegale kweek is 
namelijk bestemd voor het buitenland. Wietteelt onder gemeentelijk toezicht heeft een groot aantal 
voordelen. Allereerst kan het THC-gehalte van de wiet gereguleerd worden. Ook kan er toezicht 
komen op vervuiling in wiet met gevaarlijke stoffen.  
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Nu zijn het criminelen die het toezicht houden op de kwaliteit van de aangevoerde wiet. Een ander 
voordeel is dat we door gedwongen winkelnering van coffeeshops de verkoopprijs kunnen sturen.  
Ook waarschuwingen voor gevaren van gebruik op de verpakking worden makkelijker realiseerbaar. 
Bij het ontmoedigingsbeleid op tabak zijn prijs in combinatie met waarschuwingen een effectief 
instrument gebleken. 
 

Aanpakken patsergedrag 
Vooral dankzij de VVD Tilburg is er een actieve aanpak van patsergedrag, hier blijven we op inzetten. 
Hierbij willen we extra inzetten op de problemen die zich rondom scholen afspelen. Jongeren worden 
gelokt om koerier te worden met de beloften van grote sommen geld. De VVD Tilburg wil dat de 
gemeente samen met scholen, sportclubs en andere instanties dit patsergedrag actief tegen gaat en 
gebruikt in de opsporing van drugscriminaliteit. Met de scholen, sportclubs en andere instanties 
moeten afspraken gemaakt worden dat verdachte situaties gemeld worden bij de politie. De 
gemeente moet een voortrekkersrol nemen in het ontwikkelen van dit beleid en het maken van 
afspraken tussen de politie, scholen, sportclubs en andere instanties.  
 

Samengevat 
• Doorgaan met de harde aanpak van drugscriminaliteit. 
• Menskracht en budget inzetten voor het proactief verbeteren van de leefkwaliteit in 

wijken. 
• Camerabewaking in de binnenstad, bedrijventerreinen en op andere plaatsen waar dit 

noodzakelijk is. 
• Actieve lobby voeren voor het opzetten van gemeentelijk gereguleerde wietteelt. 
• Ontwikkelen van beleid en opstellen van afspraken tussen politie, scholen, sportclubs en 

andere instanties voor het actief tegengaan van patsergedrag bij jongeren. 
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Verantwoorde en efficiënte besteding van uw geld 
 

Investeren in plaats van uitgeven 
Een kleine, efficiënte overheid, Tilburgers die hun verantwoordelijkheid nemen, lage woonlasten en 
gezonde degelijke overheidsfinanciën; dat is waar de VVD Tilburg voor staat. Door ervoor te zorgen 
dat de lokale belastingen en tarieven laag blijven blijft Tilburg een aantrekkelijke stad om in te wonen 
en werken. Zo’n beleid zorgt ervoor dat je als overheid betrouwbaar bent en blijft voor ondernemers 
De economische situatie in Nederland de afgelopen jaren heeft ons eens te meer geleerd dat je ook 
als overheid voorzichtig en netjes met je geld moet omgaan. Investeren in plaats van uitgeven; 
wanneer je als overheid ergens gemeenschapsgeld aan besteedt, moet je weten welk doel je er 
uiteindelijk mee beoogt. Anders financier je goede bedoelingen, mooie woorden en luchtkastelen.  
De VVD Tilburg heeft daarom een aantal overzichtelijke wensen voor het financieel duurzaam 
beheren van onze gemeente.  
 

Lagere woonlasten 
De gemeente moet een structureel sluitende begroting hebben. Tegelijkertijd wil VVD Tilburg dat de 
woonlasten voor iedereen zo laag mogelijk zijn en waar mogelijk worden ze verlaagd. Dit doen we 
eenmalig door ruim 6 miljoen euro in te zetten om de afvalstoffenheffing te verlagen. Nieuwe 
meevallers (bijvoorbeeld in de afvalstoffenheffing) worden zo veel mogelijk aan de Tilburgers 
teruggegeven. Daarnaast wordt de OZB omlaag gebracht; wat ons betreft wordt de OZB in Tilburg 
volledig afgeschaft. De gemeente haalt 39 miljoen euro per jaar aan OZB op. De afgelopen jaren zijn 
vele voorstellen voorbij gekomen die jaarlijks dit bedrag overstijgen die bij een sobere en doelmatige 
aanpak bespaard kunnen worden. Daarmee moet het zelfs mogelijk zijn de OZB tot nul te reduceren.  
 

Prioriteren op investeren 
Op verschillende vlakken wil de VVD Tilburg investeren. Bijvoorbeeld in ICT zodat er een 
klantvriendelijke overheid ontstaat en er op langere termijn kosten worden bespaard. Ook 
investeringen in veiligheid hebben absolute prioriteit. Verder zijn er verschillende verbindingen die 
meer aandacht en investeringen verdienen, hierbij denken wij aan de A58 en de N65.  
 

Letten op de kosten en belastingen 
Bij uitgeven en innen stellen we de Tilburger centraal en niet onze schatkist. Geld dat met parkeren 
wordt opgehaald, wordt aan parkeren besteed en aan niets anders; de auto is geen melkkoe. Ook 
gaan we kritisch kijken naar de kosten die worden gemaakt in het kader van de rioolheffing. Moeten 
die gemaakt worden en moet dat in dit tempo? Verder komt er een eind aan het blijven pompen van 
geld in de Spoorzone – het fundament is gelegd, het is nu aan ondernemers, initiatiefnemers en 
burgers om er rendabele exploitaties van te maken. 
 
De VVD Tilburg wil een inventarisatie maken van de verhouding tussen de inningskosten en de 
belastingopbrengsten van alle belastingen.  Die belastingen waarvan die verhouding slecht is dienen 
te worden afgeschaft. De precariobelasting en de toeristenbelasting komen hier wat de VVD Tilburg 
betreft nadrukkelijk voor in aanmerking.  
 

Exploitatieplannen 
De gemeentelijke grondexploitatie is geen geldboom. Wanneer de grondexploitatie in de toekomst 
weer geld gaat opleveren dan mogen deze plussen niet worden ingezet om extra hobby’s als het 
stadsbos of het fietshotel te gaan financieren, maar moeten ze terug naar de Tilburgers.  
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Als het aan de VVD Tilburg ligt gaat de gemeente Tilburg zich richten op de uitvoering van kerntaken 
met een efficiëntere gemeentelijke organisatie. Daarmee kan een mogelijke verlaging van de 
algemene uitkering van het gemeentefonds worden opgevangen.  
 

Projecten in een keer goed 
Te vaak ervaren Tilburgers en ondernemers onkunde en slechte voorbereiding van ambtenaren als zij 
met hun plannen bij de gemeente komen. Hierdoor wordt zowel bij de gemeente als de aanvrager 
onnodig tijd verspild. Tilburg moet ernaar streven om alles voortaan meteen de eerste keer goed te 
doen. Hiervoor moeten goed opgeleide en/of goed ingewerkte ambtenaren worden ingezet. Omdat 
het als het in een keer goed gaat ook minder tijd kost, kunnen zaken zo met minder ambtenaren, 
voor hetzelfde geld sneller en beter geregeld worden. 
 

Samengevat 
• Kleine en efficiënte overheid. 
• Niet meer uitgeven dan er binnenkomt. 
• Investeren in rendabele initiatieven. 
• Belastingen afschaffen als ze per saldo te weinig opleveren. 

 


