
                                                                           
 
Milieucafé formuleert Akkoord van Paradox 
 
In het Milieucafé is gisterenavond het Akkoord van Paradox gesloten. De verschillende 
gasten in het programma formuleerden ieder een alinea met milieu- en natuurambities 
die volgens hen door het aankomende stadsbestuur zouden moeten worden 
gerealiseerd. Het Akkoord van Paradox is vanmiddag aangeboden aan de vijf beoogde 
partners in de nieuwe coalitie. 
 
Stations en bereikbaarheid per spoor 
Loes Dielissen, fractievoorzitter van de TVP, en Johan Martens, statenlid voor GroenLinks, bepleiten 
maximale inzet van het nieuwe college voor de stations Berkel-Enschot en Udenhout. Station Berkel-Enschot 
zit al in de planning van minister Eurlings, station Udenhout is zo ver nog niet maar is net als Berkel-
Enschot met goede ambities snel te realiseren. 
Journalist Joris Luyendijk zou Tilburg graag actief zien lobbyen voor een rechtstreekse railverbinding met 
onze hoofdstad. 
 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Wim van Dijk, directeur van elektrotechnisch installatiebureau Klostermann Nederland bv en voorzitter van 
platform MVO van ondernemersorganisatie Uneto-NVI, bepleit aanhoudende aandacht voor 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het nieuwe college moet doorgaan met het steunen van het 
MVO-platform, het platform waarin bedrijven ervaringen met elkaar delen over maatschappelijk 
ondernemen. Ook zou er een MVO-scan in de gemeentelijke organisatie moeten worden uitgevoerd. 
 
Isoleren woningen 
De bijdrage aan het Akkoord van Paradox van Wim Timmermans, directeur van bouwbedrijf Van der 
Weegen, bestaat uit een appèl aan het nieuwe stadsbestuur om voldoende geld vrij te maken voor het 
isoleren van vooroorlogse woningen. Isoleren van die categorie woningen is goed voor het milieu, goed voor 
de economie, goed voor de lage inkomens en de beste manier om de woonlasten in Tilburg laag te houden. 
 
Asbest 
SP-senator Tiny Kox en de Tilburgse advocaat Jean Louis van Os vinden het nodig dat Tilburg de eerste stad 
wordt 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. 
 
Stadsnatuur 
Vogelkenner Wiel Poelmans vraagt het nieuwe bestuur goed oog te houden voor stadsnatuur. Poelmans was 
te gast om verslag uit te brengen van het succesvol voorkomen in de stad van de slechtvalk. 
 
Elektrische auto’s 
Journalist Joris Luyendijk pleit voor meer samenwerking tussen gemeenten bij duurzame experimenten 
zoals proeven met elektrische auto’s, omdat dergelijke proeven anders weinig opleveren. 


