Tilburg

HET KAN ANDERS. HET MOET
ANDERS. OOK IN TILBURG.
GroenLinks staat voor verandering. Wij willen een nieuwe manier van politiek bedrijven. Een
politiek die niet gaat voor winst op korte termijn. Maar die gaat voor het gemeenschappelijke
belang op de lange termijn. Wij willen een groene en schone gemeente. Wij willen dat mensen
eigen keuzes kunnen maken en gelijke kansen hebben. In een gemeente die sociaal en open
is. Een gemeente waarin verbinding, vertrouwen en hoop is in plaats van verdeeldheid. Wij
willen een mooi Tilburg!

De groene gemeente
GroenLinks wil dat iedereen kan leven in groene en gezonde buurten. We willen dat iedereen
kan genieten van de natuur. Van de natuur om onze dorpen Berkel-Enschot en Udenhout. En
van de natuur om onze stad1. Wij willen dat kinderen buiten in het groen kunnen spelen en
schone lucht kunnen inademen. Daarom kiezen wij voor schoon vervoer. En voor mooie
groene parken met ruimte om te spelen en te sporten. We staan voor een goed klimaat.
Daarom vinden we het belangrijk om zuinig te zijn met energie. En om spullen opnieuw te
gebruiken. We kiezen voor schone, groene en gezonde oplossingen. Zodat we een mooi
Tilburg doorgeven aan onze kinderen.

De sociale gemeente
GroenLinks vindt dat ieder kind een goede start en een eerlijke kans verdient. Zodat ieder kind
goed kan leren op school. En kan ontdekken wat je dromen zijn. GroenLinks wil dat iedereen
in Tilburg een fatsoenlijk inkomen heeft. Niemand zou in armoede moeten opgroeien.
Iedereen moet kunnen meedoen. Door betaald werk, vrijwilligerswerk of op school. Als het
mensen zelf niet lukt om werk te vinden, dan willen wij dat de gemeente helpt. Als je je werk
verliest of ziek wordt, moet er een goed vangnet zijn. En in de zorg staan niet regels en
structuren centraal, maar aandacht voor de mens. Wij willen ruimte om te kijken naar wat
mensen kunnen en wat zij zelf willen. En we willen dat iedereen kan wonen in een betaalbaar
huis. In een mooi Tilburg staat niemand er alleen voor.

De open gemeente
GroenLinks vertrouwt mensen. Wij geloven dat ieder mens zelf wat van het leven wil maken.
En dat ieder mens en wil bijdragen aan de eigen omgeving. Daarom geven wij ruimte aan
betrokken burgers. Er zijn genoeg plannen. Samen met Tilburgers voeren we die de komende
jaren uit. We willen burgers vanaf het begin betrekken als we oplossingen bedenken.
Initiatieven van burgers krijgen meteen onze aandacht. Daarvoor moeten politici en
ambtenaren zich flexibele opstellen.
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Overal waar in deze tekst Tilburg staat, bedoelen we ook Berkel-Enschot en Udenhout.

Tilburg
Een open gemeente betekent ook dat we verschillen omarmen. Iedereen moet zichzelf
kunnen zijn en zich vrij en veilig voelen. Kunst kan mensen prikkelen. En kunst kan het leven
in Tilburg fijner maken. Een mooi Tilburg betekent dat we ook een stad van culturele en
bestuurlijke vernieuwing willen zijn.
Een groene gemeente, ene sociale gemeente en een open gemeente hebben alles met elkaar
te maken. Het ene kan niet zonder het andere.
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Iedereen doet mee. En iedereen hoort erbij. GroenLinks laat mensen niet in de steek.
Heb jij een uitkering? Dan tel je gewoon mee. Dan mag je ook keuzes maken over hoe je
leven er uit ziet. Daarom willen wij betere regels voor uitkeringen.
Het moet goed gaan met alle kinderen die naar de basisschool gaan. Maar sommige
peuters en kleuters hebben het niet makkelijk. Bijvoorbeeld omdat je het als vader of
moeder zelf lastig hebt. Of omdat de Nederlandse taal een probleem is. Dan moet de
gemeente helpen.
Weg met armoede! En jij bepaalt hoe jouw leven er uit ziet.
Er moeten meer goedkope huurhuizen en goedkope koophuizen komen. Voor als je niet
zo veel geld hebt. Of omdat je pas net begint met werken. Of omdat je een gewoon
salaris hebt.
We zijn zuinig met spullen en met mensen die werken. We zorgen voor het milieu en
voor genoeg banen. We gebruiken dingen vaker opnieuw en we gooien minder weg.
In de stad en dorpen kun je fijn wonen en werken. Bedrijven willen graag naar Tilburg
komen. Heb jij een nieuw idee voor jouw bedrijf? Dan helpt de gemeente je daarmee.
We willen gave nieuwe gebouwen neerzetten. En we willen mooie oude gebouwen goed
bewaren en opnieuw gebruiken.
Meer groen! Dat is mooi en gezond. En het is goed voor alle dieren en planten. Planten
en bomen helpen ook tegen warmer en natter weer. Wil jij meer planten en bomen in
jouw wijk of dorp? Dan helpt de gemeente daarbij.
Stroom komt van windmolens. Of van de zon. Nieuwe huizen en gebouwen moet heel
goed geïsoleerd zijn. En weinig stroom gebruiken. Wil je samen met anderen elektriciteit
maken? Bijvoorbeeld met zonnepanelen op het dak? Dan helpt de gemeente je daarbij.
Lopen, fietsen en elektrische bussen vindt GroenLinks belangrijk.
Iedereen voelt zich in onze gemeente fijn. We discrimineren niet. En we vallen elkaar
niet lastig. Het is hier ook fijn voor homo’s en lesbiennes. En voor moslims en joden. En
voor mensen die uit het buitenland komen.
Tilburg is een wereldstad. Dus kijken we over de gemeentegrens heen. Naar Nederland,
naar Europa, en naar de wereld. We vangen mensen op die vluchten voor oorlog in hun
land. En we proberen de wereld beter te maken.
Dansen, muziek of film maken? Wat je ook doet, het is leuk en je kunt er iets van leren.
Artiesten en kunstenaars vinden we belangrijk. En mensen met leuke, rare en nieuwe
ideeën. Anders is het leven ook maar zo saai.
Heb je zelf een goed idee? Zodat het hier eerlijker, schoner of mooier wordt? Dan wil
GroenLinks dat de gemeente daar goed naar kijkt. Of het samen met je gaat doen.

