
Tilburg kri jgt een nieuwe burgemeester,  want op 1 oktober gaat de 
huidige met pensioen.  Vind van Ti lburg wat je wilt;  mooi of le l i jk ,  je  

houdt ervan of niet.  Maar wij ,  een groep betrokken Ti lburgers,  v inden 
in elk geval  dat onderstaande punten hoog op de agenda moeten 

komen. Kunt u zich hier ook in vinden? 

1 Vei l igheid 
Tilburg heeft gedurende de ambtstermijn van de laatste burgemeester een inhaalslag gemaakt op het gebied 
van veiligheid, de belangrijkste portefeuille van de burgemeester. Tilburg stond in de criminaliteitsranking in 
2010 op de derde plaats na Amsterdam en Eindhoven, schrikbarend hoog dus. Nu bezetten we de 
negentiende plek, exceptioneel laag voor de zesde stad van Nederland. Tilburg was pionier op het gebied van 
een aantal moderne ‘crimefight’-methodieken, die inmiddels al landelijk werden opgepakt (denk aan 
‘burgernet’, de whatsapp-groepen en de ‘BuurTent’). 

● Het is aan de nieuwe burgemeester oog te blijven houden voor innovatieve veiligheidsmiddelen.

2 Social  innovation 
Tilburg is de stad van Social Innovation en Tilburg University sluit daar bij aan. Juist in deze samenwerking 
kunnen we social innovation tot volle wasdom laten komen. Want hier praat iedereen gewoon met elkaar, 
de ene Tilburger voelt zich niet verheven boven de andere, maar niet iedereen kent de weg. Daar ligt een 
taak voor de burgemeester; die is namelijk tot in de haarvaten van de stad aanwezig en door zijn 
helikopterview kan hij de juiste mensen met elkaar in contact brengen. 

● Een burgemeester heeft de ervaring om social innovation tot een succes te maken en kent het DNA
van de stad. Daarom zou dat dus ook zomaar een Tilburger kunnen zijn?

3 Ondernemend besturen 
Tilburg staat bekend als “stad van makers”. Als makers zijn we ondernemend; we doen dat met zijn allen en 
met elkaar. Makers zijn ook oplossingsgericht. Juist vanwege die makersmentaliteit is Tilburg in staat om de 
actuele uitdagingen aan te gaan; werkloosheid, verbeteren van de samenlevingsverbanden en duurzame 
ontwikkelingen initiëren. Daar past een burgemeester bij met diezelfde makersmentaliteit, want (be)sturen is 
ook ondernemen. 

● De nieuwe burgemeester moet effectief kunnen leiden en slim kunnen samenwerken met andere
gemeenten in Midden-Brabant en binnen Brabantstad. Een uitgebreid netwerk en een goede staat
van dienst zijn daarvoor noodzakelijk.

4 Mensenmens 
De burgemeester van Tilburg is een mensenmens, want hij/zij staat vóór, tússen en áchter de Tilburgers. 
Hij is toegankelijk en bereikbaar zonder de focus uit het oog te verliezen en aan te pakken wanneer nodig. 
Hij beweegt zich in de stad en vanuit zijn betrokkenheid helpt hij Tilburg verder. 

● De burgemeester is een lokaal boegbeeld en weet ook mensen te motiveren om Tilburg nog verder
te laten bloeien.

Zo’n burgemeester wensen wij Tilburg toe! 


