D66
ALGEMEEN/OVERIG


Wij willen een verdere versterking van de sociale basisstructuur in de gemeente. Scholen,
maatschappelijke instellingen, sportverenigingen, jongerenwerk en ouderenorganisaties, ze horen
allemaal stevig aanwezig te zijn, met een wijkgerichte aanpak.

PARTICIPEREN





Alle kinderen moeten op de basisschool minimaal twee uur gymles krijgen onder begeleiding van een
vakdocent. Gezonde eetgewoontes moeten op scholen gestimuleerd worden.
Het lidmaatschap van een sportclub is niet voor iedereen betaalbaar. Stichting Leergeld en
Meedoenregeling moeten het vangnet te zijn, zodat elk kind en elke volwassene kan sporten.
Door verdere fusie van sportclubs ontstaan er gezondere verenigingen. Wij willen hun rol in de wijken
en dorpen verstevigen, ook voor het bereiken van de ‘ongebonden’ sporters.
Succesvolle projecten zoals JOGG worden voortgezet en uitgebouwd. Minimaal 50% van de
basisscholen moeten Gezonde School worden. Wij zetten in op rookvrije sportclubs.

ACCOMMODEREN












Onderwijsgebouwen kunnen voor meer doelen gebruikt worden. Zo kunnen gymzalen geschikt zijn voor
gymles, maar ook gebruikt worden door lokale sportverenigingen.
Wij willen de atletiekbaan van Stappegoor naar een bosgebied verplaatsen, de Tilburg Trappers
ondersteunen in hun uitbereiding van de hal en ervoor zorg dragen dat het Koning Willem II stadion
een nog veiliger, moderner en gastvrijer stadion wordt.
Sporten in openbare ruimte is trendy. Tilburg heeft al een Hall of Fame die daar overdekt op inspeelt en
Playground City die dat in de wijken faciliteert. Maar er zijn meer faciliteiten nodig in de wijken, in
Stadsbos 013 en in de parken, zodat nog meer mensen gaan bewegen.
Samen met de Hall of Fame willen we zoeken naar goede, toekomstbestendige huisvesting, waarbij een
permanente plek in de Spoorzone bespreekbaar is. Samenwerking met poppodium 013 en het behoud
van trainingsfaciliteiten voor urban sports skateboarden worden daarbij meegenomen.
De modernisering van het Koning Willem II stadion en omgeving wordt voortvarend opgepakt. D66
omarmt het initiatief rondom ‘toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal’ en streeft naar zo weinig mogelijk
hinderlijke regels en beperkingen voor bezoekers van wedstrijden. Supportersorganisaties zijn hierbij
een belangrijke en serieuze gesprekspartner.
Wij willen meer openbare watertaps plaatsen om zo water drinken te stimuleren.
Onderzocht moet worden waar in de stad bedrijfsmatige restwarmte beter benut kan worden. Zo kan in
Stappegoor het zwembad wellicht verwarmd worden met restwarmte van het ijssportcentrum.
Wij willen meer geasfalteerde, obstakelvrije en waar mogelijk vrijliggende fietspaden, meer
snelfietsroutes naar omliggende dorpen en steden, en een versnelde aanpak van gevaarlijke
kruispunten. Ook staan wij open voor innovaties zoals groene golven, slimme kruispunten en
verkeerslichten die fietsers vaker groen geven als het regent.
Wij willen meer openbare laadpunten voor elektrische fietsen, en door de hele stad meer inname- en
uitgiftepunten voor leen- en deel-fietsen.

TOPSPORT c.a.



Samen met Citymarketing willen we streven naar het jaarlijks organiseren van minimaal twee
sportevenementen op NK- of EK-niveau in Tilburg.
Sporters met een NOC/NSF-kwalificatie kunnen als ambassadeurs de stad en de sport promoten.
Samen met het onderwijs (SPECO Sportmarketing) en met organisaties als Tilburg Trappers, HC Tilburg
en Willem II willen we de haalbaarheid van een ‘Huis voor topsport’ verkennen.

VVD
ALGEMEEN/OVERIG




Wij vinden 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 verdienen stimulans: zij leveren een belangrijke bijdrage aan de gemeenschap en
mensen werken door sport aan hun gezondheid. Maar wij ondersteunen ook de ongebonden sporter.
Wij staan voor een samenleving waarin iedereen zichzelf mag en kan zijn, ook 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.

PARTICIPEREN



Wij willen 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.
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.

ACCOMMODEREN











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.
Sportfaciliteiten dienen goed bereikbaar te zijn.
Er moet voldoende ruimte zijn voor ongebonden sporters om te sporten. De gemeente moet daarom
zorg dragen 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.
Wij zijn voor schone en veilige stadsparken met goede voorzieningen, maar 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.
Om milieuvriendelijk gedrag te stimuleren is de VVD Tilburg voorstander van het gratis opladen voor
(…) fietsen in de gehele gemeente.
Fietsen is gezond en duurzaam, daarom willen wij ons inzetten voor de fietser. Er zijn verschillende
goede ontwikkelingen, zoals de fietssnelwegen richting Oisterwijk en Waalwijk en de 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.
Er 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.

TOPSPORT c.a.




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.
Het is belangrijk dat (…) evenementen niet geheel afhankelijk zijn van de gemeente. Subsidies worden
omgezet naar prestatiecontracten en zullen niet meer dan een derde deel van de eigen begroting
beslaan. Aangezien het voor startende evenementen 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.

LST
ALGEMEEN/OVERIG




Voor de gezondheid is het goed om te bewegen en te sporten. Sport draagt ook bij aan de sociale
cohesie, integratie en een positief imago van de stad. Het is goed als men gestimuleerd en geactiveerd
wordt om te gaan sporten.
Alle sportclubs en verenigingen in Tilburg verdienen meer aandacht. Zij hebben een rijke historie op
sportgebied o.a. voetbal, ijshockey, veldhockey, volleybal, judo, wielrennen enz. en dat moeten we
koesteren.
Wijk- en dorpsraden moeten meer eigen budget krijgen om daarmee de leefbaarheid en de sociale
cohesie in hun wijken te waarborgen en te vergroten

PARTICIPEREN


De amateursporten, waar we er heel veel van hebben, moeten meer aandacht en financiële ruimte
krijgen.

ACCOMMODEREN




Tilburg heeft op Stappegoor een piepklein buitenzwembad. De nutteloze kunstzinnige vijver voor het
zwembad aan de Ringbaan Zuid moet een functioneel buitenzwembad gaan worden.
Ook in de Reeshof moet een groot buitenzwembad komen, met flinke speelweides eromheen
Goed betaalbare sportaccommodaties moeten voor jong en oud , vitaal of gehandicapt, in voldoende
mate aanwezig zijn.

TOPSPORT c.a.


De economische waarde van Willem ll mag niet worden onderschat.

CDA
ALGEMEEN/OVERIG




Sportverenigingen zijn onmisbaar voor de stad, 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 niet
ten koste gaan van het aantal mensen dat sport. Bovendien willen wij dat de gemeente
sportverenigingen faciliteert in hun ontwikkelingen infrastructuur.
Sportverenigingen hebben een sociale functie in de buurt. Naast sportactiviteiten gebeurt dit bijv. 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.

PARTICIPEREN



Het aanbod van cursussen voor vrijwilligers moet in de toekomst worden geactualiseerd en ook online
worden aangeboden.
Iedere Tilburger moet lid kunnen worden van een (sport)vereniging. Voor Tilburgers met een laag
inkomen geeft meedoen regeling deze mogelijkheid. Deze ondersteuning willen wij behouden.. Deze en
andere ondersteuningsmaatregelen moeten beter in kaart worden gebracht en gecommuniceerd om te
voorkomen dat mensen die de hulp nodig hebben deze niet krijgen.

ACCOMMODEREN


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.

TOPSPORT c.a.



Het CDA is trots op de topsport in Tilburg. Daarom willen wij investeren in de ontwikkeling van topsport
in Tilburg via regionale talentencentra. Door topsport als aanjager in te zetten, versterken wij de
breedtesport voor jongeren.
Trots op Tilburgse topsporters mag best wat vaker worden geuit. Topsporters kunnen als
ambassadeurs voor Tilburg fungeren.

GROENLINKS
ALGEMEEN/OVERIG



De wijkteams verder ontwikkelen en per wijk op maat inrichten, aangepast aan behoeften van
bewoners. Wijk- en dorpsraden worden uitgedaagd om actief bij te dragen aan de belangrijke
ontwikkelingen binnen hun gebied.
GroenLinks wil een duurzame stad waar veel aandacht is voor natuur en gezondheid.

PARTICIPEREN


Breedtesport is toegankelijk voor alle kleine en grote Tilburgers. Het draagt bij aan de participatie en
het is gezond.

ACCOMMODEREN









De infrastructuur voor fietsers, voetgangers en rolstoelers dient te worden verbeterd. Voor
vervoersafstanden minder dan 7 kilometer is de fiets nog altijd het gewenste vervoermiddel.
Het aantal oplaadpunten voor elektrische vervoersmiddelen in de stad verder uitbreiden.
Tilburg weer fietsstad nummer 1. Het gebruik van de fiets stimuleren door meer en betere fietspaden
die doorgaand en veilig zijn en vrij liggen van de (auto)weg. Fietsenstallingen in het centrum blijven
gratis en er zijn in het centrum voldoende fietsbeugels om fietsen te parkeren. Verkeerslichten
fietsvriendelijk afstemmen. Fietsen in de hele gemeente veiliger maken door onveilige punten aan te
pakken, speciaal rondom scholen.
De gemeente Tilburg onderstreept bij omliggende gemeenten en de provincie het belang van de aanleg
van fietssnelwegen in BrabantStad-verband.
Er komen meer gratis watertappunten in Tilburg.
Voldoende groen realiseren voor iedereen in de buurt, gebaseerd op een ‘groennorm’ van minstens 80
m2 per woning. Binnen deze ‘groennorm’ is ook sprake van speelgroen. Dit is groen waarin kinderen
kunnen spelen en contact met de natuur krijgen.
Om de waarde van de natuur in en rondom Tilburg zoveel mogelijk ruimte te geven, de groene
gebieden zoveel mogelijk op elkaar aansluiten door middel van de Groene Mal.

TOPSPORT c.a.


---

PvdA
ALGEMEEN/OVERIG




Sportclubs, muziekverenigingen en wijkorganisaties bieden enorme meerwaarde aan de samenleving
en verdienen, meer dan nu, onze steun en aandacht. Daar waar deze organisaties gemeentelijke taken
overnemen. biedt PvdA Tilburg ruimere financiële ondersteuning.
Omarm het manifest van de Tilburgse Sportraad.
Intensiveer de ondersteuning van sportverenigingen.

PARTICIPEREN






Onderwijs, sport, groen en cultuur moeten toegankelijk zijn voor alle Tilburgers. PvdA Tilburg pleit voor
een ruimere en toegankelijker Meedoenregeling.
Vanuit Den Haag ontvangt Tilburg jaarlijks 1,3 miljoen voor kinderen in armoede. Al dat geld,
vermeerderd met een extra investering van 1 miljoen door de gemeente zelf, moet ook echt terecht
komen bij de doelgroep, voor de financiering van bijvoorbeeld contributies, sportkleding en
cultuurbezoek.
Niet iedereen kan meedoen aan reguliere betaalde arbeid. De gemeente moet zich inspannen om met
sport, cultuur en beschut werk ook deze mensen erbij te laten horen.
De regie over de inburgering ligt wat ons betreft bij de gemeente. We zien het Refugee Team Tilburg
als een eerste aanzet.

ACCOMMODEREN









Spoorzone: behoud de Hall-of-Fame; ontwikkel een centrum voor Urban Sports.
Verbeter de fietsroute van en naar tunnel Willem II straat, en maak fietsstraten veiliger.
Watertappunten overal in de stad.
Vergroening binnenstad en spoorzone.
Betaalbare sportaccommodaties.
Realisatie sportkanaal.
Verbind sport(verenigingen) met zorg en welzijn en stimuleer een veilig sportklimaat.
Pas openbare ruimte aan om bewegen mogelijk te maken.

TOPSPORT c.a.


---

SP
ALGEMEEN/OVERIG



SP vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen sporten en bewegen. Sport maakt sport
leuk als iedereen mee kan doen en plezier heeft en sport en bewegen hebben nog meer positieve
effecten.
SP wil dat alle kinderen die in groep 8 zitten van de basisschool een zwemdiploma hebben. Kinderen
zonder diploma mogen na schooltijd met vervoer (georganiseerd door de gemeente) naar de zwemles
om de drempel zo laag mogelijk te maken.

PARTICIPEREN





SP is voor het oprichten van een sportbank, een regeling waarbij we samenwerken met
sportverenigingen. We willen dat kinderen uit gezinnen die rond moeten komen van een sociaal
minimum, een mogelijkheid krijgen om lid te worden van een sportclub naar keuze.
Sportverenigingen moeten aangesproken worden op hun maatschappelijke taak en een of twee
lidmaatschappen ter beschikking stellen.
SP staat vooral voor breedtesport: iedereen kan en mag meedoen.

ACCOMMODEREN


SP vindt het belangrijk om ongeorganiseerd sporten en bewegen in de openbare ruimte te stimuleren.
Daar houden we rekening mee bij de inrichting van wijken en buurten.

TOPSPORT c.a.


Het ondersteunen van de vele (top)sportevenementen die elk jaar worden georganiseerd in Tilburg.
Deze evenementen zorgen tevens voor een positieve bijdrage aan de uitstraling van de stad.

VOOR TILBURG
ALGEMEEN/OVERIG



Communicatie tussen gemeente en sportclubs moet beter, door kortere lijnen
Er moet een wethouder sport komen

PARTICIPEREN


Wij zijn voor een sportief en gezond Tilburg. Daarom willen wij jongeren onder de 18 jaar gratis laten
sporten

ACCOMMODEREN



Behoud van de Hall of Fame.
Sportclubs moeten meer ruimte krijgen om zelf horeca te exploiteren

TOPSPORT c.a.


- - -

BiT
ALGEMEEN/OVERIG


Sporten is goed voor ieders gezondheid en haalt mensen uit hun isolement: er ontstaat een nieuw
sociaal netwerk. Hoe beter de match tussen vraag en aanbod, hoe groter de kans is dat men besluit om
zich aan te sluiten bij een sportactiviteit. Daarvoor moet de faciliteit (a) in de buurt zijn en (b)
laagdrempelig qua kosten zijn.

PARTICIPEREN





BIT wil jong tot oud actief stimuleren om te gaan sporten. Om dit voor iedereen mogelijk te maken
willen wij de “meedoenregeling” naar € 200 verhogen. Deze extra €100 kan alléén voor sport en
gezondheid gebruikt worden.
Realisatie is wellicht ook mogelijk door structurele verlaging van sporttarieven van jong tot oud door
verenigingen. Dit laatste kan door afspraken te maken bij het vaststellen van huurtarieven van
accommodaties van de verenigingen. Focus hierbij moet zijn op breedtesport en niet uitsluitend op
topsport.
BIT wil dat het schoolzwemmen voor alle basisscholieren heringevoerd wordt en dat het College dit
gezamenlijk met de diverse schoolbesturen realiseert.

ACCOMMODEREN


Wij willen goede en efficiënte verlichting op alle voet- en fietspaden.

TOPSPORT c.a.


-

-

-

LOKAAL TILBURG
ALGEMEEN/OVERIG






Meer voorlichting over belang van voedsel, sport en bewegen voor een goede gezondheid.
Lichamelijke opvoeding weer onderbrengen bij hiervoor opgeleide docenten.
Stimuleren van samenwerking tussen onderwijs, cultuur, sport en naschoolse opvang.
Verbeteren overlegstructuren met de sportverenigingen.
Meer aandacht voor vrijwilligers sportverenigingen

PARTICIPEREN



Herinvoeren van zwem- en muziekles op basisscholen.
Betaalbaar houden van alle sporten die vallen onder het Gemeentelijk Sportbedrijf.

ACCOMMODEREN







Opstellen en handhaven van duidelijke en transparante huurcontracten met de sportverenigingen.
Sportverenigingen meer vrijheden en verantwoordelijkheden geven over hun complex, passend binnen
bestemmingsplannen.
Motiveren van sportverenigingen om energiebesparende maatregelen toe te passen, die direct leiden
tot een beter milieu en lagere kosten.
Intensiveren onderhoud sportcomplexen.
Upgraden en promoten van de Sternetfietsroute in overleg met Fietsforum.
Uitbreiden van het aantal fietsenstallingen in het centrum .

TOPSPORT c.a.




Vergroten stadspromotie door topsportorganisaties zoals Tilburg Trappers, HC Tilburg en Willem II te
faciliteren.
Actief meewerken aan het binnen de stad halen van Regionale en/of Nationale Trainingscentra en
topsportevenementen van speerpuntsporten, zoals loopevenementen.
Sportieve groei Willem II mogelijk maken door Koning Willem II stadion voor een reële prijs te
verkopen.

