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Gasten, publiek en redactie van het Milieucafé roepen de beoogde partners
in het nieuwe Tilburgse college van B en W op de volgende voorstellen in
hun collegeakkoord op te nemen:

Energie en klimaat: ambitieus en effectieve acties voor en met de inwoners
Zorg voor een samenhangend plan met duidelijke doelen voor energiebesparing, duurzameenergieopwekking en CO2-reductie voor de komende vier jaar. Realiseer vanaf nu alle nieuwbouw
gasloos en energieneutraal. Verhoog het tempo voor het energiezuiniger maken van woningen en
bedrijven conform de afspraken eind 2017. Experimenteer met het wegnemen van drempels in de
particuliere woningbouw. Plaats minimaal 6 windmolens per jaar of realiseer een vergelijkbaar
resultaat met zonne-energie of met extra besparing. Neem de stad mee in de ontwikkeling naar
klimaatneutraal, stimuleer gedragsverandering en houd rekening met forse investeringen in de energie
infrastructuur.
Maak van ‘leren’ een beleidsdoel. Kijk wat werkt, met pilotprojecten. Reserveer 10 procent van je
budget voor het evalueren en aanpassen van plannen. Het klimaatvraagstuk raakt ons allemaal, zorg
dat niemand, uit onvermogen, achterblijft!
Neem regie bij het stadsbos
Neem de regie bij het veranderproces naar een rijke en toegankelijke natuur ten zuiden van de
Gilzerbaan. Richt het deze collegeperiode in met een meanderende beek, heide, zandverstuiving,
moeras, vennen en loofbos en maak een aantrekkelijk wandelgebied waarbij na elke 10 minuten het
landschap verandert. Tref een win-winregeling voor uitkoop of verplaatsing met grondeigenaren die in
de weg zitten. Zorg voor een biologische kaart met kwetsbare natuur om combinatie van nieuwe
natuur met recreatieve functies zoals wandelen, sporten en ATB-routes snel te realiseren.
Zet aan de noordkant van de Gilzerbaan naaldbos om in loofhout, herstel de heide, leg meer
wandelpaden aan en plaats bankjes. Betrek daarbij bewoners meer bij het beheer en de inrichting van
het gebied.
Ontwikkel een fietsvriendelijke stad
Geef het fietsbeleid weer meer prioriteit, streef naar de titel ‘Fietsstad van Nederland’ voor 2022. Kies
bewust voor lopen en fietsen en maak het langzame verkeer in de binnenstad leidend. Neem daarvoor
maatregelen die elders hun nut hebben bewezen. Beperk voor auto’s de doorkruisbaarheid van de stad,
zodat het aantrekkelijker wordt om de fiets te pakken (voorbeeld: Groningen). Zorg voor betere
fietsvoorzieningen bij grote verbouwingen in de stad.

Duurzame economie als verdienmodel
Combineer in circulaire economie duurzaamheids- én economisch beleid. Omdat dit Tilburg
milieuwinst, kostenbesparing en banen oplevert, is het verstandig. Combineer de portefeuilles
economische zaken en duurzaamheid en benoem als eerste gemeente in Nederland een wethouder
Circulaire Economie. Maak dat het inkoopbeleid van de gemeente duurzaam is, zet in op ‘Tilburg
Duurzame Textielstad’ om kansen voor bedrijven, cultuur, onderwijs en burgers te benutten.
Plant een duurzaam bamboebos aan als grondstof voor duurzame textiel.
Gebruik de kansen die kringloopwinkels bieden door verdere professionalisering en door de
afvalverordening aan te passen zodat burgers de mogelijkheid hebben om veel gescheiden afval ook
aan te bieden bij kringloopbedrijven. In plaats van één milieustraat minder, krijg je dan dertig
milieustraten extra.
Winkelstraten als uithangbord voor een duurzame stad
Geef de Tilburgse middenstand een koploperfunctie op het gebied van duurzaamheid. Sluit zo snel
mogelijk een Green Deal met de Tilburgse middenstand om duurzaamheid te bevorderen en maak
daarin onder andere afspraken over het ontmoedigen van open winkeldeuren op koude winterdagen,
het terugdringen van terrasverwarming en voedselverspilling.
Vergroot leefbaarheid door groen en water in de stad
Houd Tilburg leefbaar voor mens en natuur. Geef daarom natuur in de bebouwde omgeving de ruimte
en doe recht aan het belang van water. Ga hitte-eilanden met warmtestress tegen door robuuste
waterpartijen en veel vergroening. Geef steun aan een groene Piushaven, een groen Koningsplein en
een groen Louis Bouwmeesterplein met vijvers en fonteinen ter verkoeling.

