
Akkoord van Paradox 2022 
Langzaam verkeer, groene energie, groene daken 

 
11 april 2022 Net als in 2010, 2014 en 2018 stond het Milieucafé op 

31 maart in het teken van het Akkoord van Paradox. 
Het is goed gebruik de neerslag van deze avond aan te 
bieden aan alle partijen in de nieuwe gemeenteraad. 
Redactie, publiek en gasten van het Milieucafé roepen 
het nieuwe Tilburgse college op om de volgende 
onderwerpen in hun collegeakkoord op te nemen.  

 
 
 
Langzaam verkeer 
Fietsers en voetgangers verdienen echte voorrang in het denken over mobiliteit. Nog steeds is de 
auto het vertrekpunt en dit zien we overal terug in de stedelijke planning en bij de uitvoering van 
werkzaamheden. Een fundamentele omslag is nodig; de binnenstad vraagt om heldere politieke 
keuzes, waarbij het belang van fietsers en voetgangers voorop staat en de ruimte voor de auto 
afneemt naarmate we dichter bij het centrum komen.  
Anders gezegd voor het duurzaam autoluw maken van de Tilburgse binnenstad is meer nodig dan 
een aangepaste cityring. En waarom is het bij tijdelijke wegversperringen een automatisme dat 
fietsers moeten omrijden en voetgangers meermalen moeten oversteken? Een auto-omleiding is 
veelal minder bezwaarlijk.  

• Er moet een duidelijk fietsbeleid komen dat volwaardig bij verkeerskeuzes wordt betrokken. 

• Zorg dat Tilburg weer bij de top 10 van fietssteden komt. 

• Kies voor 30 km/uur binnen de ringbanen en hogere parkeertarieven.  

• De voorrangssituaties voor fietsers op rotondes moeten gelijk worden getrokken. 

• Werk met een dynamische knelpuntenlijst die burgers aanreiken en werk deze met prioriteit af.  

• Bij straatwerkzaamheden zien we borden en pijlen in alle maten en kleuren. Dit schept 
verwarring. Ook hier is duidelijkheid cruciaal; de openbare ruimte moet 'leesbaar' zijn.  

 
 
Duurzame energie voor bedrijven 
De aandacht bij de energietransitie gaat tot nu toe vooral uit naar huishoudens. De helft van het 
energiegebruik komt echter voor rekening van bedrijven. Grote bedrijven zijn al vaak serieus bezig 
met verduurzaming maar in het MKB is de situatie anders. En hoewel 9 van de 10 de ondernemers 
zegt te willen verduurzamen, treft slechts 5% concrete maatregelen. Er moet kortom een flinke schep 
bovenop en de gemeente dient hier de regie in te nemen. 

• Scherp de doelstellingen aan zodat in 2026 zonnepanelen staan op alle geschikte daken op 
bedrijventerreinen. Maak daken geschikt en vul het terrein op met panelen. Stimuleer bedrijven 
om ieder jaar minstens 10% procent minder fossiele energie te gebruiken.  

• Stel standaard duurzaamheidseisen bij nieuwbouw en uitgifte van grond. Voer Green Deals zoals 
bij Vossenberg en Kraaiven versneld uit en breid deze aanpak uit naar alle bedrijventerreinen. 

• Maak versneld energiehubs van bedrijventerreinen. Stimuleer de samenwerking en zorg dat de 
lokaal opgewekte energie gemakkelijk afzet vindt. Bijvoorbeeld door elektriciteit lokaal in te 
zetten, en warmte te leveren aan het warmtenet.  

• Laat actief handhaven op de wet Milieubeheer, die verplicht tot het investeren in quick wins. En 
maak de resultaten zichtbaar, niet alleen via websites maar ook in de stad.  

• Doe terrasverwarmers in de ban en verbied dat winkeldeuren bij koud weer wijd open staan. 



 
Duurzame energie voor woningen 
Nederland heeft de zonnepanelen massaal ontdekt maar er is nog veel te doen in de wijken. De 
gemeente kan belangrijk bijdragen aan versnelling van de energietransitie.  

• Schrijf voor dat alle nieuwbouw fossielvrij wordt gerealiseerd en minimaal energieneutraal is. 

• Stel de bewoners centraal, laat hen meedenken en meewerken. Organiseer de TilburgerTafel per 
wijk en in de stad en dorpen.  

• Stel in het eerste collegejaar wijkuitvoeringsplannen op voor alle wijken en laat de uitvoering 
direct starten. Regel hiertoe vakkundige ondersteuning en reserveer voldoende budget. 

• Ondersteun kopers en huurders bij de verduurzaming van hun woning. Begin bij de slechtst 
geïsoleerde woningen maar zorg dat elke woning de komende vier jaar aan de beurt komt. 

• Investeer stevig in energieadvies, zoals 'Aan de Slag met je Huis' en 'zetookdeknopom.nl'. Breid 
de regeling 'Zon op je Dak' uit.  

• Zorg voor voldoende publieke zeggenschap bij energielevering, ook in geval van private 
leveranciers. Laat bewoners participeren in energiebedrijven en –coöperaties.  

 
 
Groene, multifunctionele daken 
Leefbaarheid en klimaatadaptatie verdienen een volwaardige plek in de stedelijke planning. Voor een 
duurzame compacte binnenstad zou Tilburg werk moeten maken van groene en multifunctionele 
daken.  

• Stel bij nieuwbouw eisen aan de sterkte van de dakconstructie, zodat deze ook geschikt is voor 
de aanleg van bijvoorbeeld een daktuin. Daken zijn ook nadrukkelijk in beeld voor waterberging.  

• Geef groene bouwplannen voorrang bij de vergunningverlening.  

• Creëer een groen daklandschap in de binnenstad! Maak dit daklandschap zoveel mogelijk 
toegankelijk voor publiek. Dit kan meteen een aansporing zijn voor Tilburgers om hun eigen 
daken te vergroenen. Rotterdam kent een inspirerend programma en kan en wil als voorbeeld 
dienen! 

 


