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1.  Tilburg 2040: 
 Naar een 
 onverdeelde stad
1.1  Aanleiding

De leefbaarheid staat in Tilburg-Noord, -West 
en Groenewoud, met in totaal rond de 50.000 
inwoners, al jaren onder druk. Uit onderzoek blijkt 
dat inwoners uit deze wijken bovengemiddeld te 
maken hebben met werkloosheid, problemen op 
school, gebrek aan perspectief, slechte gezondheid 
en discriminatie. Zij voelen zich onveiliger en er is 
sprake van toenemende jeugdcriminaliteit. 

Op basis van een trendanalyse, benchmark 
en stadsdeelanalyse brengt de vitaliteitsfoto 
(BeBright, 2016) kenmerkende kwetsbaarheden 
in beeld en wordt aan de hand van trends naar de 
toekomst gekeken. Deze analyse geeft aan dat 
de leefbaarheid in de periode 2008-2018 in deze 
stadsdelen is verslechterd én dat de druk op de 
kwetsbare inwoners in de toekomst alleen maar 
toeneemt (o.a. Leefbaarometer, Vitaliteitsfoto). 
De coronapandemie heeft de problemen extra 
zichtbaar gemaakt en versterkt.
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1.2 Ontstaan vanuit Agenda Sociaal 013*

De Vitaliteitsfoto vormde de start voor het proces 
om te komen tot een Agenda Sociaal 013. De 
Werkgroep Agenda Sociaal 013, samengesteld uit 
raadsleden, collegeleden en ambtenaren, heeft 
samen met Tilburgse inwoners en organisaties 
deze Agenda Sociaal 013 geformuleerd (3 juli 
2017). Daarin agenderen de Tilburgers vier centrale 
waarden: Goede Start, met Ruimte om te leven, 
Optimale kansen voor iedereen, in een Wereld die 
mij ziet (GROW).

De uitwerking in de stad vindt plaats langs de 
volgende grondslagen (zie Agenda Sociaal 013):

1. De leefwereld van de bewoners en de 
 professionals in de wijk of buurt is 
 richtinggevend. De opgaven vragen om 
 een verbinding tussen het sociale, fysieke 
 (wonen/leefomgeving) en economisch 
 domein;
2. De thema’s en de couleur locale zijn leidend. 
 Casuïstiek is het beginpunt van handelen en 
 de energie die mensen op concrete plekken 
 in de stad tonen, is leidend;

*om de reikwijdte van de agenda recht te doen wordt 
vanaf 2022 gesproken over de Agenda013.
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3. Vanuit deze concrete casuïstiek ontstaat 
 gezamenlijkheid en een gedeeld beeld;
4. Leren als motor van verandering.

In dezelfde periode als waarin de Agenda Sociaal 
013 tot stand komt, vragen diverse wijkraden 
en professionals aandacht voor drie wijken van 
Tilburg. Wijkraden uit Tilburg-Noord stelden in 
2018 het Manifest ‘Op naar Nieuw Noord’ op. 
Wetenschappers Pieter Tops en Toine Spapens 
en woningbouwcorporatie Tiwos agenderen de 
(ondermijnings-) problematiek in Groenewoud. In 
oktober 2018 besluit het college, naar aanleiding 
van een brandbrief vanuit de professionals in 
Tilburg-West, dat ook Tilburg-West extra aandacht 
verdient.

De waarden van de Agenda Sociaal 013 sluiten 
naadloos aan bij de doelstellingen die – op basis 
van hun zorgen - door de wijken en professionals 
worden geformuleerd. Daarmee wordt mede de 
basis gelegd voor de start van de PACT-aanpak. Het 
doel van de PACT-aanpak is om een kentering in de 
negatieve trends te bewerkstelligen langs de vier 
assen van de Agenda Sociaal 013. In 2040 moeten 
Noord, West en Groenewoud, op deze vier vlakken 
(GROW), gelijkgetrokken zijn met het stedelijk 
gemiddelde. 



7

N.B. Voor deze bijdrage is geput uit eerder gecreëerd 
materiaal. Dit overzicht is daarnaast opgesteld op basis van 
inzichten en ervaringen vanuit het programmateam. Op de 
inhoud hiervan heeft dus nadrukkelijk geen onafhankelijke 
check plaatsgevonden. 

2. Organiseren 
 op transitie
In de PACT-aanpak wordt gewerkt vanuit het 
doorvoelde besef dat we op zoek moeten 
naar andere antwoorden op maatschappelijke 
uitdagingen. Bewoners, maatschappelijke partners, 
ondernemers en gemeente hebben elkaar nodig 
om het verschil te kunnen maken. Vanaf de start is 
het een bewuste keuze geweest de PACT-aanpak 
te positioneren als een beweging in en van de 
stad. Dit is dus nadrukkelijk breder dan alleen een 
gemeentelijk programma. De drijvende kracht komt 
uit een veelheid van actoren die in de stad werken, 
vanuit verschillende rollen en plekken.  
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2.1 Vanuit concrete plekken en mensen

Het beginpunt van handelen in 2020 lag bij inzichten 
en initiatief voortkomend uit de arenaprocessen 
(Noord), de U-labs (West) en het systemisch 
werken (Groenewoud). Dit heeft geleid tot elf 
strategische doorbraakinitiatieven, die gemarkeerd 
zijn op concrete plekken en beginnen vanuit 
specifieke inwoners en/of wijkprofessionals in 
de stad die de gewenste toekomst handen en 
voeten geven. Daar waar (wijk)professionals de 
energieke dragers zijn van de concrete opgave, 
het doorbraakinitiatief, wordt gezocht naar 
gelijkwaardig en continu samen optrekken met 
inwoners. Het blijft hard werken en zoeken; 
enerzijds voor professionals en anderzijds voor 
betrokken Tilburgers, om geduld te hebben en 
betrokken te blijven. Ook in het vinden van elkaar 
is werk te doen. Het lage vertrouwen van bewoners 
in overheden en grotere maatschappelijke 
organisaties is een factor van belang.
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2.2 Doen-denken en 
 voorwaarts reflecteren

Er wordt gewerkt vanuit de plekken waar we zien 
dat mensen al begonnen zijn met het in gang 
zetten van veranderingen. Vanuit het inzicht dat 
we op zoek moeten naar betere antwoorden op 
de (complexe) vraagstukken waar we voor staan, 
werken we verder. Veel acties zijn nog niet zichtbaar 
in de stad, maar worden wel vanuit een stevige 
actiestand uitgevoerd. Zo vraagt bijvoorbeeld het 
effectief bijeen brengen van veel verschillende 
partners en bewoners rond een initiatief om een 
intensieve voorbereiding. Naast doen is leren van 
belang. Dit doen we gelijktijdig met het doen en 
noemen we voorwaarts reflecteren. Mede in dat 
kader werden meerdere webinars vanuit PACT 
aangeboden, waar zo’n 50-60 deelnemers in een 
gemixte samenstelling van organisaties en niveau 
bij aansloten. Denk aan medewerkers van de 
gemeente, corporaties en welzijnsorganisaties, 
maar ook bewoners, wijkwerkers, bestuurders 
en academici. Daarnaast is er in samenwerking 
met DRIFT tweemaal een meerdaagse training 
‘Stadmaken in tijden van transitie’ gegeven waaraan 
ongeveer 40 mensen deelnamen. Aanmeldingen 
voor een derde meerdaagse training zijn reeds 
ontvangen. 
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2.3 Allianties: werken over grenzen 
 van organisaties

Interdisciplinaire communities of practice
Vanwege de aard van de opgaven, worden de 
initiatieven altijd vormgegeven vanuit een mix 
van mensen die werken vanuit verschillende 
inhoudelijke disciplines (vakgebieden en domeinen) 
en organisaties. 

Programmateam PACT-aanpak
Het multidisciplinair programmateam functioneert 
als aanjager voor de agenda en bestaat uit 
mensen afkomstig van de betrokken organisaties. 
Daarmee bouwen we door op de Agenda Sociaal 
013 waarin ‘de stad een stem heeft’ en we 
introduceren onafhankelijke procesregie: één 
van de kritische succesfactoren voor innovatie en 
gebiedsontwikkeling.

PACT-alliantie
Op bestuurlijk niveau vormt de PACT-alliantie de 
ruggengraat voor de PACT-aanpak. De PACT-
alliantie bestaat uit bestuurders vanuit onderwijs, 
politie, welzijnswerk, corporaties en de gemeente. 
De burgemeester is onafhankelijk voorzitter. De 
gemeente is hierin gelijkwaardig partner. Deze 
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PACT-alliantie vindt haar oorsprong in de coalition 
of the willing die rond de Agenda Sociaal 013 is 
gevormd. 

Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid
Noord en West zijn als één gebied onder de naam 
‘Tilburg NoordWest’ door het Rijk benoemd als één 
van de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden. Dit leidt 
tot financiële en inhoudelijke steun voor de PACT-
aanpak vanuit het interbestuurlijk programma 
Leefbaarheid en Veiligheid. Vanuit dat programma 
is de Directeur Democratie en Bestuur van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij de 
PACT-alliantie aangesloten.

2.4 Initiatieven: broedplaats voor 
 initiatief en experiment

De elf eerste initiatieven leiden tot veel beweging 
en er komt ook nieuw initiatief uit voort. Soms 
vernieuwend, soms als impuls om in de reguliere 
processen middelen en mankracht te focussen of 
bijzondere aandacht te geven. Dit geheel, vanuit een 
veelheid van actoren, maakt samen de kracht van 
de beweging. 
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2.5 Monitoren

In samenwerking met Tranzo (Tilburg University) 
is een monitoringssystematiek voor de PACT-
aanpak ontwikkeld die uit drie samenhangende 
componenten bestaat: 

       - De lange lijn: Trends en cijfers; De basis 
 voor deze monitoringslijn kan heel goed in 
 de ‘Leefbaarometer’ gevonden worden.
       - Verhalen uit het hart; om te blijven voelen 
 waarom je ook alweer aan de slag was en 
 wat dit met mensen doet; Directe verhalen 
 van de bewoners, de (indirect) betrokkenen 
 bij een initiatief, geven het beste inzicht in 
 de vraag of de initiatieven beweging 
 brengen. 
       - Casuïstiek om de initiatieven te  
 verduurzamen en voorbij de koplopers te 
 brengen; De interactie met de instituties, 
 zonder het hart te verliezen.
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Samengevoegd geven deze inzichten een beeld 
van de mate waarin de instituties de context bieden 
om de initiatieven een duurzaam karakter te geven 
en daarmee meer structurele verandering in de 
leefbaarheid in deze delen van de stad te realiseren. 
Deze lijn is in het voorjaar van 2021 ook met de raad 
verankerd. 
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3. Effecten van de 
 PACT-aanpak 
 2018-2021
Disclaimer: In dit hoofdstuk worden de elf 
doorbraakinitiatieven uit het collegebesluit 
van april 2020 toegelicht.  Deze initiatieven zijn 
niet ‘van PACT’, de PACT-aanpak kijkt naar 
de aanwezige energie voor verandering, 
vergroot deze en heeft bijgedragen aan 
de ontwikkeling van deze gebieden. 
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Herontwikkeling flats 
Kapelmeesterlaan
In de Kapelmeesterlaan staan 
4 portiekflats en 192 woningen. 
Hier wonen bovenmatig 
veel alleenstaande moeders 
met kinderen. Armoede en 
ondermijnende criminaliteit dreigen. 

Ontwikkelingen
Verschillende initiatieven zijn opgestart. 
Denk hierbij aan huiswerkbegeleiding en 
een huiskamerrestaurant welke bijdraagt 
aan lokale wijkeconomie. Een team van 
professionals is aan de slag in de flats. 

Mogelijkheden 
De bedoeling is om door een mix van 
sociale én fysieke ingrepen de leefbaarheid 
van deze vier flats en de omgeving te 
verbeteren.

3.1 Noord
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Uitdagingen 
Initiatief hangt nog erg op het team van 
professionals. Een ‘kartrekker’ ontbreekt. 
Mede door uitval van professionals is dit 
initiatief daardoor erg kwetsbaar. 

 Score 
 Rood

N



Transformatie 
woonstempels
In Noord is behoefte aan andere 
soorten woonvormen. Denk hierbij 
aan kleinere woningen voor starters, 
alleenstaanden of studenten, maar 
ook ouderen die kleiner willen gaan 
wonen. 

Ontwikkelingen 
Eerste studies naar de mogelijkheden 
voor de aanpak van de grondgebonden 
woningen zijn uitgevoerd. 

Mogelijkheden 
Door ingrepen in het bestaand 
woningbestand en toevoeging van 
elementen die het ‘socialer leven’ mogelijk 
maken kan het geheel toekomstbestendig 
worden gemaakt. 

22



Uitdagingen 
Organiseren van inspraak en 
betrokkenheid van de wijk. Dit initiatief 
komt nog niet van de grond.

 Score 
 Rood
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UIA ForwArt – 
Art Village
Een Europees gefinancierd 
initiatief waarin elf culturele en 
maatschappelijke partners werken 
met jongeren in Noord aan kunst, 
cultuur en talentontwikkeling. De 
ontwikkeling van additionele sociaal 
culturele voorzieningen op en rond 
het Ypelaerpark is onderdeel van het 
plan. 

Ontwikkelingen 
Veel initiatief staat (Fashionclash, Corpo 
Máquina, The Scène). Start plannen 
vernieuwing Ypelaerpark is in gang gezet. 
Bijeenkomsten met omwonenden zijn 
gepland. Website ForwArt is in de lucht: 
www.forwart.nu. 

Mogelijkheden 
ForwArt sluit aan bij de grote 
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gebiedsontwikkelingen in de context van 
Art Village en de tripartiete samenwerking 
tussen ACT! (BPD en VolkerWessels), 
WonenBreburg en de gemeente Tilburg 
voor de 4 doorbraakinitiatieven in Tilburg-
Noord. Perspectief bieden aan jongeren.

Uitdagingen 
De wijk betrekken en initiatieven vanuit 
de wijk meer vraaggericht koppelen 
en borgen. Enerzijds zijn bewoners 
gecharmeerd van de initiatieven, 
anderzijds is er in Noord op het gebied van 
bijvoorbeeld onderwijs en armoede nog 
veel te doen. Dit leidt soms tot spanningen. 
Voor sommige bewoners is niet helder 
wat ForwArt precies is of hoe de financiën 
worden ingezet.

 Score 
 Groen
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Mascagni Food
Deze locatie wordt omgevormd naar 
een plek waar allerlei activiteiten 
rondom eten plaatsvinden. Zo is er 
een pluktuin, wordt er gekookt en 
zijn er plannen om in de wijk eten te 
verbouwen. 

Ontwikkelingen 
Verbouwing is reeds in gang gezet.  

Mogelijkheden 
Stimulatie van de lokale werkgelegenheid, 
sociale cohesie en culturele identiteit.

Uitdagingen 
Het verbinden van deze ontwikkeling 
met de bestaande structuren en actoren 
in de wijk, zonder het toegankelijk en 
vertrouwen gevende karakter te verliezen.

 Score 
 Groen
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Power of the People
Het vergroten van de inbreng van de 
bewoners, met name jongeren, bij de 
ontwikkelingen in Noord. 

Ontwikkelingen 
Door meerdere vormen en initiatieven 
krijgen de jongeren een stem, zoals 
via de JongerenAdviesRaad Noord, de 
Noordvoerders, WeSpeak, PACT-trainees. 
Website Noordvoerders is inmiddels 
gelanceerd: www.noordvoerders013.nl. 

Mogelijkheden 
Steeds meer jongeren sluiten zich aan en 
worden ook uitgenodigd om hun stem te 
laten horen.  

Uitdagingen 
Lang niet iedereen wordt bereikt en/of 
betrokken. Continu in ontwikkeling.

 Score 
 Groen



Broedplaats WijWest
WijWest is de broedplaats voor 
Tilburg West. Het is een plek die 
continu in ontwikkeling is. WIJ West 
biedt ruimte voor initiatieven uit en 
met de wijk.

Ontwikkelingen
Initiatief wordt verder uitgebouwd, o.a. 
gericht op het creëren van wijkbanen. 
Website is in de lucht: www.wijwest.nl.

Mogelijkheden 
Aanhaken op de ontwikkeling van de 
Community School en de verbouwing van 
de school en Amarant.

Uitdagingen 
Hoe kan WijWest duurzaam door 
ontwikkelen en hoe bouwen we de rol van 
de bewoners verder uit.

 Score 
 Groen

3.2 West
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Community School – 
Leerpad West
Bij de Community School wordt 
gewerkt aan een doorlopende leer- 
en ontwikkellijn voor kinderen én hun 
ouders van -9 maanden tot 16 jaar. 
De term ‘wijktijd’ hoort daar ook bij: 
want leren en ontwikkelen vindt op 
meer plekken plaats dan alleen de 
school.  

Ontwikkelingen 
De eerste jaren is ingezet op het 
voorschoolse stuk voor kinderen. Op de 
agenda staat nu de ontwikkeling van een 
programma na school en voor de leeftijd 
10-16. 

Mogelijkheden 
De werkwijze die de Community School 
laat zien, wordt ook opgemerkt door 
andere gebieden in de stad. Voorschoolse 
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activiteiten zoals het schoolontbijt, zijn 
inmiddels overgenomen.

Uitdagingen 
Beleid dat landelijk is geregeld staat 
de ontwikkelingen van de Community 
School in de weg. Daardoor komt ook de 
focus met name op de school te liggen en 
minder op de community. Grote stappen 
kunnen hierdoor momenteel niet worden 
gemaakt. Ook zijn de gebouwen van de 
scholen aan vervanging toe. 

 Score 
 Groen
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Aanpak winkelstrips
Sinds oktober 2021 is een buurtpionier 
gestart in dit gebied. De buurtpionier 
begeeft zich onder de gebruikers van 
het gebied, om wensen en behoeften 
in beeld te brengen, om zichtbaar 
aanwezig te zijn, positieve initiatieven 
aan te jagen en een lange termijn 
aanpak uit te werken.

Ontwikkelingen 
De thuisbasis van de buurtpionier is af 
en ligt in het hart van de winkelstrips aan 
de Thomas van Aquinostraat. Dit pand 
is beschikbaar gesteld door één van de 
woningcorporaties. 

Mogelijkheden 
De concrete plannen voor de 
herontwikkeling van de beide basisscholen 
(in samenhang met de partners) gaat ook 
ruimtelijk gezien voor dynamiek zorgen.   

Uitdagingen 
Het intensiveren van de 
bewonersbetrokkenheid, mede na corona. Score 

 Groen



Dubbel duurzaam in 
de Kruidenbuurt
In de Kruidenbuurt wordt de 
openbare ruimte opgeknapt en 
worden de woningen verduurzaamd. 
In het kader van dit initiatief 
ontstaan verbindingen tussen de 
losse plannen, onder andere tussen 
gemeente en de drie corporaties. 
Daarnaast ontstaan nieuwe ideeën 
die concreet invulling geven aan de 
sociale vraagstukken. Denk hierbij 
aan het terug ontwikkelen van 
het pand aan de Reinevaarstraat 
naar ‘huiskamer van de buurt’, een 
gezamenlijke vastgoedstrategie van 
de corporaties ten behoeve van de 
woonvoorraad en het aantrekken van 
het Volkshuisvestingsfonds.
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Ontwikkelingen 
De ideeën ontstaan in de Kruidenbuurt 
zullen een plek gaan krijgen in de 
gebiedsvisie West.  

Mogelijkheden 
In de Kruidenbuurt zal de komende jaren 
volop worden gewerkt. Dit biedt kansen 
voor het verbinden van de sociale en 
fysieke vraagstukken.  

Uitdagingen 
Meer inzet op werk en vernieuwend 
onderwijs in de wijk. Bijvoorbeeld op leer-
werktrajecten. 

 Score 
 Oranje
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Bouwen aan 
vertrouwen 
– Buurthuis 
Broekhoven
Hergebruik van een oude 
sportkantine tot broedplaats, 
ontmoetingsplek en 
woekerruimte voor initiatieven 
uit de buurt. Mede in stelling 
gebracht door inzet van de 
raad.

Ontwikkelingen 
Maart 2022 is de sleutel 
overhandigd aan buurtbewoners.

Mogelijkheden 
Er is voldoende energie vanuit de 
buurt om dit buurthuis te laten 
slagen.

3.3 Groenenwoud

38
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Uitdagingen 
De connectie en juiste voeling met de 
buurt behouden.

 Score 
 Groen
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Opgroeien met 
perspectief – 
Transformatieve 
scholen Don Sarto 
& De Alm



 Score 
 Oranje

Op basisschool Don Sarto en bij 
basisschool De Alm  wordt een 
programma ontwikkeld, zowel 
opvoedkundig, maatschappelijk als 
fysiek (nieuwbouw scholen), dat 
uitgaat van de driehoek school-thuis-
straat bij de ontwikkeling van kinderen.

Ontwikkelingen 
Staat nog in de kinderschoenen. PACT-
partner R-Newt investeerde in het stevig 
neerzetten van de rol van brugfunctionaris 
en die werkt goed.

Mogelijkheden 
De beslissing tot investeren in nieuwbouw of 
renovatie van De Alm en Don Sarto gaat een 
impuls geven aan deze ontwikkelingen. Ook 
de ontwikkeling van het gebiedsplan Zuid 
biedt perspectief.

Uitdagingen 
De gezamenlijke energie (na corona) 
versterken om concreet aan de slag te gaan.



Organische 
ontwikkeling vanuit 
Pater van den 
Elsenplein
Pand 54 aan het Pater van den 
Elsenplein is een voorbeeld van de 
concrete vertaling van bouwen aan 
vertrouwen.

Ontwikkelingen 
We hebben een volgend (tweede) pand 
aan het plein op het oog om te ontwikkelen 
tot ontmoetingsplek. Tegelijkertijd zijn 
meerdere gemeentelijke en particuliere 
panden aan de ‘Zuidstrip’ van het plein 
in slechte staat en wordt ingezet op een 
brede analyse van deze panden.

Mogelijkheden 
Inmiddels is op initiatief van de corporaties 
de ontwikkeling van een perspectiefplan in 
gang gezet. De aanpak van deze strip kan 
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daar onderdeel van zijn. Ook zijn in totaal 
5 panden in gemeentelijk bezit, wat een 
begin kan vereenvoudigen. 

Uitdagingen 
Klein beginnen (een volgend pand) maar 
daarbij niet het grotere perspectief (wat 
te doen met de hele strip) uit het oog 
verliezen.

Tempo in uitvoering om wijkbewoners 
betrokken te houden.

 Score 
 Rood

43
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4. Gebiedsperspectief
De hierboven genoemde activiteiten zijn ontstaan 
uit strategische doorbraakinitiatieven die op 
concrete plekken in de wijken een ‘hotspot’ 
van activiteit en investering inhouden. Deze 
doorbraakinitiatieven vinden een basis in bestaande 
activiteit van bewoners en/of professionals en zijn 
gekozen omdat ze handen en voeten geven aan de 
gewenste toekomst én ook in ruimtelijk opzicht 
van belang zijn. Deze initiatieven krijgen vervolgens 
ook een plek in de gebiedsontwikkelingen van 
Noord, West en Groenewoud. En andersom: de 
gebiedsontwikkelingen dragen weer bij aan een 
verdere ontwikkeling van de doorbraakinitiatieven. 

4.1 Noord

In Noord is in dat kader in 2020-2021 door 
POSADMaxwan een studie gedaan naar de 
ontwikkelingsmogelijkheden van de wijk. Deze 
studie geeft voeding voor de gebiedsstudie die in 
2022 door de gemeente zal worden ingezet, mede 
in het kader van de verdichtingsopgave Noord. Deze 
studie is geïnitieerd in de context van de tripartiete 
samenwerking Tilburg-Noord, in de zomer van 2021 
overeengekomen door ACT!, WonenBreburg en 
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gemeente Tilburg. Hierin committeren deze partijen 
zich aan een langjarige samenwerking ten behoeve 
van Tilburg-Noord. De focus ligt op de eerste vier 
initiatieven die in hoofdstuk 3 zijn beschreven.

4.2 West

In West vormt de samenwerking tussen de 
drie woningcorporaties de basis om te komen 
tot een gebiedsgerichte en gezamenlijke 
vastgoedstrategie. In 2022 zal hier, mede door 
de inzet van de gemeente Tilburg, aan worden 
gewerkt.

4.3 Groenewoud

In Zuid zijn de woningcorporaties en de gemeente 
Tilburg een traject gestart om te komen tot een 
integrale gebiedsontwikkeling. Daarin zullen ook 
de ontwikkelingen van het Elisabeth Tweesteden 
Ziekenhuis en de nieuwe basisscholen en plek 
krijgen. Daarmee wordt Groenewoud ook beter 
gepositioneerd en verbonden binnen de context van 
de ontwikkelingen in Tilburg-Zuid.
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5. Financiën
De gemeente Tilburg heeft in de periode 2018-
2021 in totaal 2,8 miljoen euro vrijgemaakt voor 
uitvoering van het PACT-programma.

Cofinanciering uit derden bedroeg in de periode 
2018-2021 300.000 euro. Hier zijn de in-kind 
investeringen, inzet van tijd en mensen en 
her-allocatie van middelen binnen bestaande 
programma’s niet meegenomen. Daarnaast 
is een Europese subsidie van 4,3 miljoen euro 
aangetrokken. Deze loopt van juli 2020 tot juli 2023.

In 2021 heeft het college besloten te investeren in 
een PACT-fonds met een bijdrage van 1 miljoen euro 
per jaar in de jaren 2022 tot en met 2024  (totaal 3 
miljoen euro).
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6. Toekomst
Om de huidige plannen en initiatieven te kunnen 
continueren is een werkagenda voor de komende 
jaren van belang. Hierin willen we de aandacht 
vergroten voor (lokale) werkgelegenheid, 
voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs, lokale 
democratie en de aanpak van ondermijnende 
criminaliteit. Daarnaast zetten we in op het 
versterken van de bestuurlijke PACT-alliantie, 
mede in de context van het Nationaal Programma 
Leefbaarheid en Veiligheid. Het inrichten van een 
onafhankelijk programmabureau is daarbij van 
belang. 
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www.pacttilburg.nl

Wij bouwen aan een Goede Start, 
Optimale Kansen, Ruimte om te 
Leven en een Wereld die mij ziet voor 
de volgende generatie bewoners. 
Dat doen we door  te leren én door te 
doen. Tegelijkertijd. Doendenkend 
veranderen we samen de toekomst 
van morgen, vandaag.

PACT is een samenwerking tussen 
mensen en organisaties, ontstaan 
vanuit de Agenda Sociaal 013. We 
zijn een aanpak die werkt vanuit een 
gevoelde urgentie om verandering tot 
stand te brengen door initiatieven in de 
wijken te omarmen en te laten groeien. 
We proberen hierbij steeds een andere 
bril op te zetten en samen te kijken 
naar de mogelijkheden die er liggen. 
Dat zijn er vaak meer dan je denkt. 
We hopen je te inspireren. 


