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1. Inleiding. 

De gemeente Tilburg heeft ongeveer 220.000 inwoners. 10% van haar inwoners 

woont in Tilburg Noord. In Tilburg Noord gebeuren veel goede dingen. Het is een 

wijk waarin meer dan 120 nationaliteiten samen leven; de meest groene wijk van 

Tilburg met veel speel- en recreatiemogelijkheden; het onderhoud van de veelal 

sociale huurwoningen wordt door de woningbouwcoöperaties serieus genomen; 

de gemeente houdt de infrastructuur op peil; scholen hebben hart voor het 

vormen en onderwijzen van hun leerlingen en de diverse welzijnsinstellingen doen 

hun uiterste best hun taakstelling op maatschappelijk en sociaal terrein in te 

vullen. Tilburg Noord kent daarnaast een uitgebreid, initiatiefrijk 

vrijwilligersnetwerk, Ouderkamers, RNewt, Buurtsport e.d. Ook de parochies en 

het Ronde Tafelhuis dragen er toe bij Tilburg Noord een leefbare wijk te maken.  

En toch gaat de wijk langzaam maar zeker er steeds meer op achteruit. Niet alleen 

in haar imago, maar volgens de laatste onderzoeken naar de woon-, werk- en 

leefomgeving, zoals het Lemon-onderzoek, de Gezondheidsmeter en de 

Vitaliteitsfoto, neemt de leefbaarheid in Tilburg Noord, vooral in de beide 

focuswijken, de Stokhasselt en de Vlashof, steeds verder af. Daar waar de 

totaalscores in de gemeente Tilburg gemiddeld uitkomen op 7,3 scoren beide 

focuswijken 5,7. Onrustbarende cijfers zijn er ook op het gebied van de armoede, 

37% van de gezinnen leeft onder de armoedegrens. Voor een groot gedeelte van 

de meer dan 120 nationaliteiten is leven een struggle for life.  

In bovenstaande situatie hebben de gezamenlijke wijkraden aanleiding gezien dit 

manifest op te stellen met voorstellen ter verbetering van de draagkracht en 

leefbaarheid in de beide focuswijken, maar feitelijk gericht op geheel Tilburg 

Noord, omdat we een zekere olievlekwerking zien van de situatie van de 

focuswijken naar andere delen van Tilburg Noord. Aanleiding was ook de aandacht 

die focuswijken en armoede terecht weer krijgen in de politiek en de media en het 

voornemen tot huisvesting van arbeidsmigranten in dit zo kwetsbare gebied van 

Tilburg. Wij hopen met dit manifest te bewerkstelligen dat de gemeenteraad niet 

alleen oog heeft voor de wet- en regelgeving rondom bestemmingsplannen, maar 
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ook voor de maatschappelijke effecten, die de realisatie van dergelijke complexen 

hebben op de woonomgeving.  

Wij zien dit document als een groeidocument. De omgeving en politieke situatie 

rondom ons heen verandert zo snel, dat wat vandaag goed lijkt morgen weer 

averechts kan werken. Het document is wel besproken met de gemeente, Contour 

de Twern, Het Ronde Tafelhuis, de parochies en andere instellingen, maar zal in de 

verdere discussie steeds evolueren naar een meer toegespitst niveau en hopelijk 

gezamenlijk actieplan. Het is een crie de coeur, van beide wijkraden naar zichzelf 

en allen die de maatschappelijke zorg en verantwoordelijkheid hebben, met als 

doel de situatie in de wijk te verbeteren, om te voorkomen dat we op bepaalde 

onderdelen afglijden naar Molenbeekse situaties. Het feit dat het nog niet zo erg 

is als in Randstad. (een opmerking, die we vaak te horen krijgen) mag niet de norm 

zijn die wij ons moeten willen opleggen. Tenslotte blijft voorkomen beter dan 

genezen.  

2. Draagkracht en leefbaarheid. 

Als we willen spreken over de draagkracht en leefbaarheid van de focuswijk ( 

Stokhasselt Noord en de Vlashof ) moeten we een aantal aspecten in samenhang 

bezien. De wijkraden hebben daarom gekozen voor de volgende thema’s:  

 demografische ontwikkelingen 

 huisvesting 

 inkomens en opleidingsniveau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 gezondheid en leefstijl 

 onderwijs 

 werkgelegenheid 

 openbare ruimte. 

 veiligheid 

 wijk(ondersteuningsstructuur).                                                                                                                                                              

Bij elk thema geven we eerst een korte analyse en vervolgens onze opmerkingen 
en aanbevolen acties. Dat zijn nieuwe acties, maar ook bestaande acties die een 
verdieping of een accent nodig hebben. Om te voorkomen dat dit document het 
zoveelste beleidsstuk wordt, hebben we getracht activiteiten zoveel mogelijk 
concreet te benoemen en vermeld wie we als primair verantwoordelijk(en) voor 
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deze acties zien.  

3. Demografische ontwikkelingen.  

 

Analyse                                                                                                                                                            

Noord wordt gekenmerkt door veel jongeren en veel ouderen en een kleine 

middengroep. In Stokhasselt Noord is het aantal jongeren zelfs ruim 44 % ( van 0 -

30 ) , waarvan 37 % ( = 16 % van het totaal ) de leeftijd heeft van 0-9 jaar. Als we 5 

- 10 jaar vooruit denken hebben we veel tieners die mogelijk problemen kunnen 

gaan geven. In een advies aan onze minister van onderwijs wordt gewezen op het 

feit dat veel van deze jongeren in de war raken, worstelen met een identiteitscrisis. 

Zij leven immers in verschillende werelden: thuis, op school, op straat en in de 

media. De ouderen zijn veelal nog oorspronkelijke bewoners van de wijk.                                    

Bekend mag verondersteld worden, dat mensen in achterstandswijken veelal 7 

jaar korter leven.                                                                                                                 

Kinderen en jongeren. 

Opmerkingen/aanbevolen acties.  

 Blijf investeren en verdiep de preventieve jeugdzorg. (gemeente en 

welzijnsinstellingen).   

 Vergroot capaciteit en continuïteit bij het begeleiden van kinderen en 

jongeren. (gemeente en welzijnsinstellingen).  

 Voer verplichte (oriëntatie-stages) in zorg, welzijn en andere 

maatschappelijke organisaties in. (gemeente i.o.m. rijksoverheid).  

Een tweede uitdaging is de geringe omvang van de middengroep, die vaak nog 

belast is met grote gezinnen. Hierdoor mist de wijk mogelijkheden wijkbewoners 

te recruteren voor vrijwilligerswerk. Veronderstellingen en aanames die in veel 

stukken leven over de participatiemaatschappij kunnen in Noord daardoor 
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onvoldoende waar gemaakt worden.                                                                                             

Opmerkingen/aanbevolen acties  

 Zoek voldoende rolmodellen. (ervaringsdeskundigen) ook al is dit moeilijk, 

omdat de wijk meer dan 100 nationaliteiten kent en de onderlinge binding 

niet groot is. (welzijnsinstellingen en wijkraden) 

 Breid de mogelijkheden voor beperkt betaald vrijwilligerswerk uit, bij 

voorbeeld niet direct korten op de uitkering. (gemeente i.o.m. 

rijksoverheid) 

 

Ouderen. 

Een derde aandachtspunt vormt het aandeel ouderen in de opbouw van de wijk. 

Dit is groot en zal de komende jaren alleen nog maar toenemen. Denk aan 

vereenzaming en financiële problemen. 

Opmerkingen/aanbevolen acties. 

 Voer vroegsignalering in en budgetbegeleiding in, in één hand voor ouderen 

en gezinnen, die bij het ontstaan van het probleem aan de slag gaan en niet 

als het probleem torenhoog is geworden. (gemeente en 

welzijnsinstellingen).  

 Houd of breng de activiteiten op peil, die vooral voor ouderen worden 

georganiseerd in de wijk, zoals Ouderenkamer, Zonnebloem, KBO, Heikant e.d. 

(verenigingen, welzijns- en zorginstellingen, wijkraden). 
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4. Huisvesting. 

                                                                                                                                             

Analyse                                                                                                                                                        

Het aantal sociale huurwoningen is erg hoog ( 70 % ). De verhuismobiliteit is 

betrekkelijk laag. Er wordt nog geopteerd voor vestigen van 160-180 

statushouders. Als er woningen vrij komen, komen er opnieuw mensen met een 

laag inkomensniveau. Lotgenoten zoeken elkaar op.                                                                                                                                                              

Opmerkingen/aanbevolen acties.    

 Bouw op andere plaatsen in de stad sociale woningen. Leg als gemeente in 

een convenant met de woningbouwverenigingen het huisvestingsbeleid 

zodanig vast dat er meer creatieve mogelijkheden zijn voor spreiding. 

(woningbouwcoöperaties/gemeente). 

 Bouw op diverse plaatsen in de wijk duurdere woningen ( koop en huur ) 

met een accent op huur, waardoor er meer diversiteit komt. (gemeente en 

woningbouwcoöperaties) 

 Pas het grondbeleid aan. Als projectontwikkelaars minder animo hebben 

om hier te bouwen zou de gemeente hen tegemoet kunnen komen door 

een lagere prijs voor de grond. (gemeente i.o.m. projectontwikkelaars) 

 Op termijn hoogbouw omzetten in laagbouw en bestaande woningen up-

graden (woningbouwcoöperaties).   
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5. Inkomen en opleiding.   

                                                                                     

Analyse                                                                                                                                                            

Het opleidingsniveau van onze bewoners is het laagst van de stad. Dit heeft 

gevolgen voor de inkomens. Bijna 40 % van de mensen leeft in een gezin onder de 

armoedegrens. Het CBS geeft aan dat 7 van de 10 Somaliërs leeft van een 

uitkering. Kijken we naar de kinderen, dan zijn de cijfers nog schrijnender. 46% van 

de kinderen van 0-9 jaar leeft in een minimumhuishouden.   

                                                                                                                                             

Opmerkingen/aanbevolen acties   

 Breid de meedoenregeling uit en geef daaraan meer publiciteit. Zorg dat 

wijkbewoners kunnen deelnemen aan sport- en schoolactiviteiten. 

(gemeente)  

 Investeer in het verduidelijken van bestaande regelingen. 

(welzijnsinstellingen en wijkraden).  

 Voer vroegsignalering in en budgetbegeleiding in, in één hand voor ouderen 

en gezinnen, die bij het ontstaan van het probleem aan de slag gaan en niet 

als het probleem torenhoog is geworden. (gemeente en 

welzijnsinstellingen).  

 Help mensen met budgetteren. Hier kan een maatje voor het gezin een 

oplossing bieden. Zet ervaringsdeskundigen in.(welzijnsinstellingen en 

wijkraden). 

 Reguleer de werkwijze van deurwaarders en incassoburo’s. Zij zijn vaak  

verantwoordelijk voor het disproportioneel ophogen van de schulden 

(gemeente i.o.m. rijksoverheid) 
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6. Gezondheid en leefstijl. 

 

 Analyse                                                                                                                                                             

Inwoners van de focuswijk hebben een slechte leefstijl en daarmee ook een slechte 

gezondheid. De scores voor chronische aandoeningen liggen beduidend hoger dan 

in de rest van Tilburg. Dat geldt ook voor kanker en depressies. Dit alles heeft te 

maken met de leefstijl. Armoede is daarbij de meest bepalende factor. Roken, 

overgewicht, hoge bloeddruk, maar ook de geringe mate van bewegen en een 

hoog risico op angst- en depressiestoornissen tekenen een slechte leefstijl die 

ervoor zorgt dat de levensduur gemiddeld tot 7 jaar korter is.  

Opmerkingen,/aanbevolen acties. 

 Voorlichting en beweging zijn belangrijke middelen om de leefstijl te 

verbeteren. In de ouderkamers wordt hier al aan gewerkt, maar 

maatregelen op maat moeten financieel  mogelijk gemaakt worden. 

Verandering in leefstijl vraagt om een intensieve begeleiding van gezinnen. 

Ook hier wijzen we op positieve ervaringen met maatjesprojecten. 

(welzijnsinstellingen, Ouderenkamer. JOGG en GGD).  

 Organiseer een gezondheidscentrum in de Stokhasselt. (7500 inwoners 

zonder huisarts op beloopbare afstand!!) De gemeente zou met faciliteiten 

huisartsen kunnen verleiden. (gemeente). 
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7. Onderwijs.  

 

Analyse                                                                                                                                                            

Op de basisscholen wordt veel extra zorg verleend. Het aandeel van deze zorg ligt 

op de 4 basisscholen gemiddeld 6 x zo hoog als in de rest van de stad. We hopen 

dat dit zo kan blijven, want we constateren dat de financiering terugloopt. De 

resultaten zijn volgens de inspectierapporten goed te noemen. Dit is mede te 

danken aan de activiteiten in de ouderkamers en de spelotheken.                                                                                  

Over de inspanningen van het voortgezet onderwijs zijn we minder enthousiast. De 

contacten met ouders zijn veel minder. Begeleiding van kinderen is minder 

persoonlijk.                                                                                                                                                          

Opmerkingen/aanbevelingen 

 Voer schoolontbijt in, waarbij ook een plek is voor gezonde voeding en 

daarna de aandacht zich kan richten op onderwijs en vorming. (gemeente 

i.s.m. schoolbesturen en GGD). 

 Voer mogelijkheden in voor huiswerkbegeleiding op de scholen (gemeente 

i.s.m de schoolbesturen).  

 Faciliteer initiatieven om begeleiding van ouders en kinderen te 

bevorderen. Denk aan de inrichting van een Brede School VO naar het 

model van de Brede School PO en stel eisen aan de samenwerking. 

(Schoolbesturen en gemeente).  

 Voorkom vroegtijdig schoolverlaten. Investeer in voorlichting aan de 

ouders. (gemeente, onderwijsinstellingen).                                   

 Bevorder ook het leren van ouders door cursussen die participatie 

bevorderen en meetellen op een CV. Financiële randvoorwaarden zijn 

belangrijk. (gemeente, welzijnsinstellingen). 

 Intensiveer de zorg voor de overgang van jongeren van basisscholen naar 
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voortgezet onderwijs en de afstemming met het voortgezet onderwijs. Volg 

de jeugd. (Schoolbesturen basis en voortgezet onderwijs).  

 Stel eisen aan de schoolprestaties. (voortgezet onderwijs).  

 

8. Werkgelegenheid.  

 

Analyse                                                                                                                                                          

Noord heeft het laagste opleidingsniveau en het hoogste aantal WWBers.( 49 % ) 

Binnen de wijk is de werkgelegenheid niet hoog. Alleenstaande moeders zijn vaak 

nog gebonden aan de gezinnen.    

                                                                                                                                           

Opmerkingen /aanbevelingen. 

 Durf eisen te stellen zoals meedoen aan vrijwilligerswerk en opleiding 

(gemeente).  

 Steun tijdelijke werkgelegenheidsprojecten als De Groeibriljant en creëer 

gesubsidieerde banen met beloning. (rijksoverheid en gemeente)  

 Voer actief werkgelegenheidsbeleid en laat het werk niet overnemen door 

arbeidsmigranten als er binnen de gemeente voldoende arbeidspotentieel 

is (gemeente).  

 Leer mensen trots te zijn op hun werk en waardeer hun werk. Werk daarbij 

ook met rolmodellen en ervaringsdeskundigen, die trots uitstralen. 

(welzijninstellingen, gemeente en werkgevers). 

 Zet mensen in voor vrijwilligerswerk. Geef daarbij een materiële en 

immateriële vergoeding, die niet direct wordt verrekend met hun uitkering 

(gemeente i.o.m. rijksoverheid)   
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9. Openbare ruimte. 

 

Analyse: 

Tilburg Noord is een groene wijk. In zijn algemeenheid zien de wijken er goed uit. 

Er zijn een aantal verbeterpunten waarbij vooral de voortuinen en de  

afvalverwijdering in het oog springen. Een schone wijk blijft vaak schoon een 

vervuilde wijk vervuilt steeds meer. Door aandacht voor de fysieke leefomgeving 

zou het gevoel van onveiligheid bestreden kunnen worden.  

Opmerkingen/aanbevelingen. 

 Geef op lagere scholen en via de scholen aan ouders door dat het 

schoonhouden van de wijk niet alleen de verantwoordelijkheid is van 

de gemeente. (schoolbesturen) 

 Stimuleer afvalverwijderingsprojecten waarbij kinderen en ouders 

intensief worden betrokken. (wijkraden en gemeente). 

 Doe kennis op bij soortgelijke succesvolle projecten. Er wordt 

gewezen op maatjesprojecten in Rotterdam. (wijkraden, gemeente).  

 Stel als woningbouwcoöperatie eisen aan het (minimale) onderhoud 

van voortuinen en hou toezicht hierop. (woningbouwcoöperaties). 

 Organiseer projecten voor onderhoud van voortuinen en stel 

materiaal ter beschikking. (wijkraden). 
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10. Veiligheid. 

 

Analyse 

Het veiligheidgevoelen onder de bewoners van de beide focuswijken in Tilburg 

Noord wijkt volgens het Lemon-onderzoek sterk af t.o.v. het gemiddelde van 

Tilburg, vooral in de avonduren 

Opmerkingen /aanbevolen acties. 

 Realiseer de norm van het aantal inzetbare wijkagenten c.q. zichtbare 

politie. (volgens de politiewet is de norm 1 op 5000 inwoners) (Politie). 

 Bevorder integraal werken tussen de diverse instanties. (OM, 

Veiligheidsregio, welzijninstellingen, Politie, gemeente). 

 Benoem en realiseer burgerparticipatieprojecten (Politie en wijkraden).  

 

11.  Professionele Wijk(ondersteunings)structuur. 

 

Analyse:  

De (wijk)ondersteuningsstructuur (Contour, IMW, Toegang) is divers, waardoor 

niet steeds duidelijk is welke problemen er zijn, welke door wie en waarmee 

worden aangepakt. Betere afstemming is noodzakelijk. Ook is er vaak sprake van 

incidentele financiering en ontbreekt de continuïteit in de bezetting van de 

professionele ondersteuner.  
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Opmerkingen/aanbevolen actie.. 

 Investeer in de ontwikkeling van een sociale basisstructuur, waarin 

ondersteuning afgestemd kan worden op het karakter en de problematiek van 

de wijk. “De wijk centraal” (gemeente). 

 Ga over van incidentele financiering en bemensing van projecten en 

activiteiten naar structurele en langdurige inzet gericht op daadwerkelijke 

verandering in de wijk. 

 

12.  Nawoord. 

 

Dit document is al lang en we hebben dan ook de cijfermatige onderbouwing, o.a. 

vanuit het Lemon-onderzoek, de demografische cijfers e.d. slechts gedeeltelijk 

aangehaald. Voor verdere onderbouwing verwijzen we naar het Lemon-onderzoek 

en de cijfers van de gemeente.  

De gemeente heeft volgens haar eigen begroting, in 2017 slechts 2,7% van haar 

inkomsten toebedeeld aan de bestrijding van armoede. Zelfs sport kan op meer 

financiële ruimte rekenen. 40 aanbevelingen lijken ook veel om de leefbaarheid en 

de draagkracht van 10% van de bevolking van de gemeente Tilburg te vergroten. 

De wijkraden realiseren zich ook, dat e.e.a. soms een multidisciplinaire aanpak 

behoeft en dat er talloze excuses aangevoerd kunnen worden, waarom e.e.a. niet 

kan. Zij wil dan ook graag dit document eindigen met de volgende uitspraak: 
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“Poverty is not an accident, like slavery and 

apartheid, it is man-made and can be removed by 

the actions of human beings.” 

       

 Nelson Mandela.    

 

De gezamenlijke wijkraden van Tilburg Noord, verenigd in de Federatie “Nieuw 

Noord”, gesteund door het Ronde Tafelhuis, contour de Twern/wijkteam Noord 

en de parochies.  

                                                                                                                        


