
Het klimaat verandert. Dit merken we steeds vaker door langere periodes met extreme 
hitte, periodes van droogte of juist hevige regenbuien waardoor de straten onderlopen. 
De gemeente werkt er hard aan om de stad aan te passen, zodat we minder hinder 
 ondervinden van deze klimaatverandering. We kunnen dit echter niet alleen. Ook jij kunt 
een belangrijke bijdrage leveren aan een klimaatbestendige gemeente. Gemiddeld veertig 
procent van een stad is namelijk in handen van de inwoners. Dat zijn de voor- en achter-
tuinen. Door kleine aanpassingen te doen in jouw directe omgeving help jij mee om de stad 
aan te passen aan klimaatverandering. Iedere groene stap die een inwoner zet, helpt!

Zelf kun jij ook een belangrij-
ke bijdrage leveren aan een 
klimaatbestendig Tilburg. 
Veel maatregelen maken je 
huis en tuin bovendien een 
stuk mooier en gezonder. 
Denk bijvoorbeeld eens aan:

2 Een groene omgeving: een 
groene leefomgeving zorgt 
voor een betere luchtkwa-
liteit, geeft verkoeling in 
de zomer en zorgt voor 
een beter leefgebied van 
vogels, vlinders en ande-
re insecten. Daarnaast 
kan regenwater beter in 
de bodem wegzakken. Je 
kunt je tuin op verschil-
lende manieren vergroe-
nen. Vervang bijvoorbeeld 
tegels door groen of laat 
een klimplant tegen je 
schutting aangroeien. 

 Minder hitte: de zomers 
kunnen warm zijn in 
 Tilburg. Je kunt verschil-
lende maatregelen tref-
fen om je leefomgeving 
koeler te maken. Plant 
bijvoorbeeld een boom 
of plaats een groen dak. 

  Slim omgaan met regen-
water: hevige regenbui-
en kunnen zorgen voor 
overbelasting van het 
riool. Door het regenwa-
ter af te koppelen van het 
riool kun je dat voorko-
men. Het  regenwater zakt 
rechtstreeks de bodem 
in en zorgt voor minder 
verdroging in tijden van 
droogte. Wanneer je een 
regenpijp afkoppelt, moet 
het   regenwater wel goed 
 opgevangen worden. Zo 
voorkom je dat je natte voe-
ten krijgt wanneer het lang 
of hard regent. Het afkop-
pelen van je regenpijp doe 
je dus altijd in combinatie 
met andere maatregelen, 
zoals bijvoorbeeld het 
plaatsen van een regenton.

Een klimaatbestendig Tilburg:
dat doen we samen!

Wat kan ik doen?

Kijk voor meer info en inspiratie op 
duurzamertilburg.nl
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 Subsidieregeling Klimaatbestendig Tilburg: de gemeente biedt subsidie aan voor groene daken, 
groene gevels, regenwaterbergingen en -infiltratiesystemen en het ontstenen van tuinen. De 
subsidieregeling geldt met name voor bestaande bebouwing. Voor nieuwbouw geldt de subsidie 
enkel voor groene daken en groene gevels. Hoe meer maatregelen je treft, hoe hoger de subsidie.

2 Aanleg geveltuintje: de gemeente legt geveltuintjes aan bij huizen zonder voortuin en zorgt 
daarbij voor goede grond. Je zorgt zelf voor de beplanting en het onderhoud van het geveltuintje. 

Hoe kan de gemeente mij helpen?

Meer groen in de straat maakt het gezelliger en gezonder. Benieuwd of 
je in aanmerking komt voor de subsidieregeling en/of de aanleg van een 
geveltuintje? Kijk op www.duurzamertilburg.nl


