Persbericht
30 december 2015

Inschrijving Burgertop Sociaal 013 van start!
1300 Tilburgse inwoners geven input voor sociaal beleid op 23 april
2016
Op zaterdag 23 april 2016 organiseren de Sociale Raad Tilburg en Zorgbelang Brabant
de Burgertop Sociaal 013. Inwoners van Tilburg gaan op deze dag met elkaar in
gesprek over zorg, ondersteuning, jeugd, welzijn, armoede, werk en inkomen. De
Burgertop wordt gehouden in de Tilburgse Koepelhal waar voor 1300 mensen plaats
is. Iedereen is welkom, de deelnemers zullen een goede afspiegeling zijn van de
Tilburgse bevolking. De organisatoren hopen dat burgers en gemeente gezamenlijk
verder invulling gaan geven aan de ideeën en oplossingen die door de deelnemers
worden aandragen.
Vanwege de vele veranderingen binnen het sociale domein vinden de Sociale Raad Tilburg
en Zorgbelang Brabant, initiatiefnemers van de Burgertop Sociaal 013, het belangrijk dat de
inwoners van Tilburg hun mening geven en kunnen meedenken over verbeteringen en
vernieuwingen op gebied van zorg, ondersteuning en welzijn. Een burgertop is een nieuwe
vorm van burgerparticipatie. In diverse steden in binnen- en buitenland is de burgertop al met
succes ingezet.
Door, voor en met burgers
Momenteel wordt door de initiatiefnemers in nauwe samenwerking met betrokken burgers
gewerkt aan het programma van de Burgertop Sociaal 013. Er is voor 1300 mensen plaats in
de Koepelhal in Tilburg (Spoorzone). De deelnemers zullen een afspiegeling van de
bewoners zijn; mensen uit alle wijken en uit Berkel-Enschot en Udenhout, arm en rijk, jong
en oud. In kleine groepjes gaat men met elkaar in gesprek en komt men met oplossingen of
voorstellen. Er zijn ook tafels gereserveerd voor jongeren van 12 tot 18 jaar.
Aanmelden kan via de website: www.burgertopsociaal013.nl of telefonisch bij de Sociale
Raad Tilburg: 013 - 467 19 55. Iedereen kan zich aanmelden, deelname is gratis.
Na 23 april
De burgertop moet leiden tot nieuwe energie en nieuwe vormen van samenwerking, concrete
acties op basis van de ideeën en oplossingen die op 23 april 2016 worden verzameld. De
Sociale Raad Tilburg en Zorgbelang Brabant zullen daartoe het gemeentebestuur oproepen,
maar ook een beroep doen op de burgers van de gemeente Tilburg en lokale organisaties.
Sponsors
De Burgertop Sociaal 013 wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de
gemeente Tilburg, lokale organisaties en bedrijven. Daarnaast is het ook mogelijk om in de
vorm van producten of diensten de Burgertop te sponsoren. Geïnteresseerde bedrijven en
organisaties zijn welkom zich te melden bij de Sociale Raad Tilburg.

