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Geachte heer Weterings, beste Theo, 
 
Zeven jaar lang heb ik onze prachtige gemeente mogen dienen als wethouder. Iedere dag heb 
ik dat met veel plezier gedaan. Ik heb ervan genoten om mee te kunnen helpen ons Tilburg 
steeds mooier, groener en socialer te maken. Niet alleen voor onszelf, maar misschien nog wel 
belangrijker: voor onze kinderen. Nu is het tijd om afscheid te nemen. Ik dien bij u mijn 
ontslag in per 22 april 2021.   
 
Afscheid nemen is nooit gemakkelijk. Ik doe het dan ook met gemengde gevoelens. Een stad 
als Tilburg gaat je onder de huid zitten. Het is al vaker gezegd, Tilburg is liefde op het tweede 
gezicht, maar het laat je dan ook niet meer los. Ik ben dankbaar dat ik dit hebben mogen 
ervaren. 
Tegelijkertijd weet ik dat in mijn nieuwe functie als dijkgraaf bij het Waterschap Aa en Maas 
mijn tanden kan zetten in de vraagstukken waar we nu en in de toekomst mee worstelen: 
droogte, wateroverlast, de bedreigde natuur, de landbouw- en energietransitie en het volgende 
landschap. Vraagstukken waar ik me ook in Tilburg mee heb beziggehouden en waar ik me 
nu op een ander schaalniveau, maar met dezelfde passie, voor ga inzetten.  
 
De afgelopen jaren hebben we veel bereikt in onze gemeente. Dit was niet mogelijk geweest 
zonder samenwerking met uw Raad. U heeft mij scherp gehouden en daarmee onze besluiten 
beter gemaakt. Zeker, we hebben af en toe elkaars nieren geproefd, maar uiteindelijk zorgde 
deze schuring voor glans. We staan samen voor Tilburg en daar mogen we trots op zijn. Met 
de meeste trots kijk ik terug op de tijd dat we meer dan 1000 vluchtelingen een veilig en 
warm thuis hebben gegeven. Dat was het moment dat we als Tilburgers, Raad, stadsbestuur en 
organisatie eensgezind waren en hebben laten zien wat voor stad we zijn. Een barmhartige 
stad waar we voor elkaar zorgen, kortom een stad waar ik trots op ben en zal blijven. 
 
Het ga u goed. 
 
Hartelijke groet, 
 
Mario Jacobs 
 
 
 
 
 
En natuurlijk kijk ik met een warme glimlach terug op de vele vragenhalfuurtjes die we met 
elkaar hebben beleefd. 


