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Redactie, publiek en gasten van het Milieucafé roepen de beoogde partners 
in het nieuwe Tilburgse college van B en W op de volgende onderwerpen in 

hun collegeakkoord op te nemen: 
 
Asbest 
SP-senator Tiny Kox en de Tilburgse advocaat Jean Louis van Os riepen in maart 2010 het 
stadsbestuur al op om van Tilburg de eerste stad te maken die alle plekken in kaart brengt waar asbest 
voorkomt, en vervolgens overgaat tot een grootschalige – en vooral veilige! – sanering van deze stof. 
Asbest veroorzaakt ieder jaar nog steeds honderden dodelijke slachtoffers. In het Milieucafé van 27 
maart 2014 bleek dat asbest de afgelopen raadsperiode niet erg hoog op de politieke agenda heeft 
gestaan. We plaatsen deze dringende oproep daarom opnieuw op de agenda. 
 
Verduurzamen woningen 
Directeur René Scherpenisse van woningcorporatie Tiwos adviseert het nieuwe stadsbestuur het 
volgende: “Ga door met het energiezuiniger maken van oude woningen en reserveer daarvoor 
voldoende budget. Laten we in Tilburg het goede voorbeeld geven door ons te richten op Energienota 
Nul, of ‘Nul op de meter’, zoals we onlangs in een Green Deal tussen gemeente en corporaties hebben 
afgesproken.” 
 
Vergroening economie en arbeidsmarkt 
Frank Dietz van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) stelt: “Herijk het gemeentelijk 
aanbestedingsbeleid: maak Total Cost of Ownership leidend, stel concrete milieueisen, stimuleer 
hergebruik en zet in op klimaatneutraal. Bevoordeel bedrijven met inzet van mensen met een handicap 
en Tilburgse werklozen.” 
 
Het grootste stadsbos van Nederland 
Wouter Helmer, directeur van ARK Natuurontwikkeling roept de gemeente op om samen met 
bedrijven en burgers aan de slag te gaan om het groene gebied in het zuidwesten van Tilburg in 10 jaar 
in te richten tot het grootste stadspark van Nederland: “Ontsluit het gebied, haal prikkeldraad en 
hekken weg en laat loofbos en heide ontstaan. Geef ruimte aan vrijetijdsbesteding en horeca en regel 
met partners dat de natuurlijke processen weer hun gang kunnen gaan en beleefbaar zijn voor de 
Tilburgers. Begin al in 2014 met de aanleg van ‘ommetjes’, zorg voor een budget voor cofinanciering 
en gebruik huidige groenmiddelen voor extra inzet.” 
 
Schone lucht 
De gerenommeerde milieuarts Henk Jans wijst op de enorme gezondheidsgevaren van fijnstof: “Zet in 
op zoveel mogelijk maatregelen voor het verminderen van autoverkeer. Stimuleer OV en bevoordeel 
elektrische auto’s, bijvoorbeeld met gratis parkeren. Breid de milieuzone uit en weer vieze 
bestelbusjes uit de stad. En geef als gemeente in alles het goede voorbeeld.” 


