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Tilburg, 18 mei 2018

Aan de formateur van een nieuw College van B & W van de gemeente Tilburg 
Aan de leden van de Gemeenteraad

Geachte heer Dieteren, geachte raadsfracties,

De Tilburgse Sportraad (TSR) - spreekbuis van de Tilburgse sport in de volle breedte: 
van sportvereniging tot evenementorganisator, van recreatiefietser tot buurtsportcoach - 
heeft als adviesraad van de gemeente Tilburg in 2017 het Tilburgs Sportmanifest 
2018-2022 uitgebracht. Het Sportmanifest met aanbevelingen om sportbeoefening en 
sportbeleving in Tilburg in de komende raadsperiode nóg meer kansen te geven, was 
mede bedoeld om de politieke partijen te inspireren bij het maken van hun 
verkiezingsprogramma's en bij het smeden van een coalitieakkoord na de 
gemeenteraadsverkiezingen.
Veel Tilburgse politieke partijen hebben in hun programma's inderdaad mooie woorden 
aan het belang van sport en bewegen gewijd, en de gemeenteraadsverkiezingen 2018 
zijn inmiddels achter de rug. Een nieuwe coalitie gaat zich nu over een nieuw 
collegeprogramma buigen.

Welke concrete plannen op het gebied van sport en bewegen zouden daar volgens ons in 
ieder geval in moeten staan? Op 23 maart, direct na de verkiezingen, heeft de TSR die 
vraag nog eens voorgelegd aan een groot aantal mensen uit de Tilburgse sportwereld, m 
de Tilburgse Sportontmoeting 2018. Op basis van het Sportmanifest 2018-2022 en 
de actuele signalen die de TSR in die maart-bijeenkomst vanuit de Tilburgse sport heeft 
gekregen, presenteren wij hieronder een concrete wensenlijst voor 2018-2022. Met de 
oproep aan de nieuwe coalitiepartners èn aan de andere-raadsfracties om - hun 
verkiezingsprogramma's indachtig - sport en bewegen de aandacht te geven die het 
verdient!

ALGEMEEN

Allereerst benadrukken wij twee centrale thema's uit het Sportmanifest:
• De Tilburgse sport verdient het om door de gemeente als een onmisbare en 

gelijkwaardige gesprekspartner te worden behandeld. Met de kennis en expertise van 
onze verenigingen op het gebied van sport, sportinfrastructuur en sportevenementen 
kunnen wij Tilburg helpen om tot plannen te komen die goed zijn voor de stad, voor 
de sport, en voor elke Tilburger persoonlijk.

• Op vrijwel elk beleidsterrein - van citymarketing tot gezondheidszorg, van ruimtelijke 
ordening tot onderwijsbeleid, van wijkaanpak tot natuurbeheer - staat de gemeente 
voor keuzes die relevantie hebben voor de sport in Tilburg, en waaraan de Tilburgse 
sport op haar beurt ook zelf een belangrijke maatschappelijke bijdrage kan leveren.
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De Tilburgse sport staat klaar om haar maatschappelijke verantwoordelijkheid 
te nemen, bijvoorbeeld door open te staan voor medegebruik van sportaccommodaties 
door maatschappelijke voorzieningen als onderwijs, kinderopvang, wijkactiviteiten e.d. 
('buurthuis van de toekomst'-concept), open te staan voor het ontwikkelen van 
aangepast sportaanbod voor specifieke doelgroepen, enzovoorts.

Elders in Nederland sluiten overheden, sportorganisaties en maatschappelijke partners 
uit bedrijfsleven, onderwijs, media, onderzoek en innovatie tegenwoordig een 
sportakkoord. Wij dringen er bij de nieuwe coalitie op aan om in 2018 - het jaar waarin 
de gemeente een nieuwe Sportnota moet voorbereiden - ook in onze stad tot een 
Tilburgs Sportakkoord 2018-2022 te komen. Naar het voorbeeld van het nationaal 
sportakkoord ('Sport verenigt Nederland') zou een breed gedragen Tilburgs Sportakkoord 
tot stand moeten komen op basis van een open, creatieve dialoog met tal van natuurlijke 
samenwerkingspartners uit de Tilburgse samenleving. De TSR wil in dat proces graag een 
actieve rol spelen. Met deze wensenlijst dragen wij alvast wat bouwstenen aan.
De georganiseerde sport in Tilburg komt structureel handen tekort. Sportverenigingen en 
andere sportaanbieders zijn daarom bij uitstek geschikt voor, en graag bereid ruimte te 
bieden aan, vrijwilligers- en 'banenplan'-projecten.

Sport en bewegen zijn puur plezier, en wij gunnen het iedere Tilburger om dat plezier te 
beleven. Maar die sportbeleving heeft ook positieve effecten op gebieden als onderwijs, 
gezondheidszorg, participatie, bestrijding van eenzaamheid en wijkgericht werken. Als in 
Tilburg het inwonertal stijgt, de deelname aan sport- en beweeg-activiteiten toeneemt en 
er dankzij sport en bewegen op andere gebieden in het sociaal domein aantoonbaar 
maatschappelijk winst wordt geboekt, mag ook een navenante verruiming van de 
Tilburgse sportbegroting worden geeist.

SPORTSTIMULERING

Elke Tilburger moet in de gelegenheid zijn actief aan sporten en bewegen te doen. In het
coalitie-akkoord vragen wij daarbij expliciet aandacht te schenken aan drie specifieke
doelgroepen:
• de gehandicaptensport;
• het faciliteren en in de gemeentelijke communicatie beter zichtbaar maken van de 

mogelijkheden voor ongebonden sport;
• in een vergrijzende samenleving: het sportaanbod voor ouderen.

Sportdeelname zou voor alle Tilburgers betaalbaar en drempelloos toegankelijk
moeten zijn. In concreto betekent dit:
• dat voorzieningen zoals de Meedoenregeling, het Jeugdsportfonds en de Tjip-pas in 

stand blijven en zo mogelijk verruimd worden;
• dat elk Tilburgs kind zonder financiële drempel een zwemdiploma moet kunnen 

halen;
• dat sport- en beweegfaciliteiten in elke wijk, dicht bij huis, aanwezig zijn;
• dat hoge parkeertarieven geen onoverkomelijke hindernis mogen vormen voor 

deelname aan sportvoorzienmgen in de stad;
• dat de gemeente zou kunnen nadenken over het ontzien van sportverenigingen bij de 

betaling van OZB en erfpacht.
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De TSR wil een veilig en tolerant sportklimaat voor alle Tilburgers, waarin voor 
iedereen plaats is en je kunt zijn wie je bent, ongeacht sekse, afkomst, leeftijd of 
seksuele geaardheid.

ACCOMMODATIES

Het bestand aan binnensportaccommodaties in Tilburg, zowel van de gemeente als 
van sportverenigingen en andere sportaanbieders, moet in kaart gebracht worden, met 
aandacht voor kwaliteit (waaronder energiezuinigheid en duurzaamheid), 
gebruikstarieven, bezettingsgraad en spreiding over de gemeente.

Het is belangrijk dat sportaccommodaties optimaal worden benut, met alleen door 
sporters maar ook voor bijvoorbeeld wijkactiviteiten en het sociale domein. De gemeente 
zou bij beslissingen over (mede)investeren in sportaccommodaties dan ook drie 
criteria zwaar moeten laten wegen: (a) multifunctioneel gebruik door verschillende 
sporten, (b) medegebruik voor andere maatschappelijke voorzieningen en (c) 
aangetoonde behoefte in langere-termijn perspectief.

Sportverenigingen moeten meer ruimte krijgen voor vormen van zelfbeheer, om eigen 
inkomsten uit de exploitatie te halen.

De TSR pleit voor behoud van de Hall of Fame als centrum voor urban sports 
waarmee de stad zich bij uitstek kan profileren.

Tilburg moet weer 'fietsstad van Nederland' worden, en aan stadsbewoners de 
gelegenheid bieden om op zonnige dagen in en rond het water in de open lucht te 
zwemmen en recreëren. Meer in het algemeen: de openbare ruimte moet 
vergroenen en breed verspreid - in elke wijk, ook in het stadscentrum - voorzieningen 
bieden voor moderne vormen van sport en buitenfitness zoals cahsthemcs, free running, 
bootcamp en dergelijke.

Bij stadsontwikkelingsprojecten kan een percentageregeling (de 'sportnorm') 
afgesproken worden die per project bepaalt hoeveel vierkante meter een sport-en- 
bewegen-bestemming moet krijgen.

TOPSPORT, TALENTONTWIKKELING, EVENEMENTEN

Er is behoefte aan de ontwikkeling van een Tilburgse topsportvisie, waarin een aantal
concrete speerpunten worden aangewezen. Mogelijke speerpunten daarin zijn:
• het aanwijzen van één aanspreekpunt voor topsportaangelegenheden in de stad 

(Stichting Tilburg Topsport);
• een standpunt over de wijze waarop topsport en breedtesport elkaar kunnen 

versterken, bijvoorbeeld met de afspraak dat een topsportevenement in Tilburg altijd 
vergezeld hoort te gaan van een side eventop breedtesportgebied;

• het aanwijzen van enkele sporten als de typisch Tilburgse kernsporten, die extra 
gefaciliteerd kunnen worden;
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• een beleid m.b.t. in Tilburg te vestigen (nationale of) regionale trainingscentra, 
met de daarbij behorende voorwaarden en faciliteiten;

• de oprichting van een 'Huis voor de Topsport' waar sporttalenten bij elkaar kunnen 
wonen en studeren;

• het creeren van een topsportfonds voor de financiering hiervan.

Als zesde stad van het land zou Tilburg jaarlijks een groot topsportevenement moeten 
binnenhalen. Onderlinge afstemming in B5-verband en nauw contact met de Tilburgse 
topsportveremgingen en hun nationale sportbonden zijn daarvoor noodzakelijk. 
Topsportevenementen, die van cruciaal belang zijn voor de citymarketing van de stad, 
behoren - met (het gemeentelijk aandeel in) hun financiering - ingebed te zijn in het 
algemene evenementenbeleid, en met te drukken op de sportbegroting van de stad.

Wij kijken uit naar een Tilburgs coalitieakkoord 2018-2022 waarin sport en bewegen 
volop de ruimte krijgen, in het belang van gezondheid, leefbaarheid en sociale 
samenhang van de stad en zijn inwoners. Vanuit de Tilburgse sportwereld hebben wij 
daarvoor in deze brief een aantal onmisbare bouwstenen willen aanreiken.

Namens het bestuur van de Tilburgse Sportraad,

Frans van de Ven, voorzitter

Theo van den Hoek , vice-voorzitter

Bijlage: Sportmamfest 2018-2022 van de Tilburgse Sportraad


