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Na de gemeenteraadsverkiezingen is 
D66 Tiel hard aan het werk gegaan om 
met PvdA, VVD en CDA een coalitie- 
akkoord te vormen dat onze stad de 
aankomende vier jaar verder helpt. Dit 
willen we vooral samen doen. Samen 
met u, samen met maatschappelijke 
partners en samen met de raad. 

In gesprek met
Onze gemeente krijgt veel extra taken 
vanuit het Rijk en moet fors bezuinigen. 
Hierdoor komt meer verantwoordelijkheid 
bij de inwoners zelf te liggen. Tegelijkertijd 
maken wij geld vrij om initiatieven vanuit 
de samenleving te stimuleren, te faciliteren 
en te ondersteunen. Ook voeren wij het 
buurtinitiatiefrecht in: het recht van een 
(groep mensen in een) buurt om taken, die 
de gemeente uitvoert, over te nemen. Dat 
betekent ook dat de gemeente niet meer 
alleen de spelbepaler is, maar veel meer 
een medespeler wordt. 

Aantrekkelijke stad
Over vier jaar is Tiel een aantrekkelijker 
woon-, winkel- en werkstad, met een 
b(l)oeiende, compacte binnenstad; een 
gemeente waar ‘t goed toeven is en waar 
iedereen kan meedoen. Hier gaan wij ons 
samen voor inzetten en hier mag u ons aan 
houden. 

Onderwijs
Tiel heeft een goed en bereikbaar 
onderwijsaanbod. De concurrentiepositie 
van Tiel op het gebied van onderwijs ten 
opzichte van bijvoorbeeld Culemborg en 
Geldermalsen staat echter onder druk. Om 
onze positie op dit gebied te versterken, 
moeten we maatregelen nemen. Daarom 
trekken wij geld uit om de huisvesting van 
het RSG Lingecollege te verbeteren. 

Werk
Tiel kent een hoge werkloosheid, 
evenals het aantal mensen dat van 
een bijstandsuitkering moet leven. Wij 
stimuleren de werkgelegenheid en 
onderstrepen de potentie daarbij van 
de Logistieke Hotspot Rivierenland en 
de uitbreiding van Medel. Ook bieden 
wij kansen aan mensen met een lage 
opleiding.

Zorg
Mensen moeten zo min mogelijk een 
beroep hoeven doen op professionele zorg, 
maar wel de zorg krijgen die zij echt nodig 
hebben. Dat betekent preventie en mensen 
stimuleren oog te hebben voor elkaar en 
elkaar te ondersteunen. Om de vraag naar 
professionele zorg zo lang mogelijk uit 
te stellen, is de inzet van vrijwilligers en 
mantelzorgers cruciaal. Zij krijgen extra 
ondersteuning en begeleiding met behulp 
van professioneel welzijnswerk.
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