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 Algemene beschouwingen november 2017 
 
 

Over het bloeien, groeien en boeien van Tiel 
 
Dia bloesem 
Zo ben je druk aan het vergaderen, bedenk je interessante onderwerpen voor 
beeldvormingsavonden en zet je je in bij de raadswerkgroepen en voor je het weet is 
het alweer de laatste begrotingsraad van deze raadsperiode. Een raadsperiode die 
zich onderscheidt door complexere dossiers en een gestaag toenemende 
vergaderdruk. Ook een raadsperiode met nu alweer de vierde sluitende begroting. 
Weliswaar een nauwsluitende begroting, maar alle gaatjes zitten dicht!  
 
Dia sluitende begroting 
Daar zijn we trots op ! 
Ook een periode waarin veel is bereikt met de inwoners van onze gemeente. Voor 
een middelgrote provinciestad hebben we met elkaar heel wat voor elkaar gekregen.  
Ik noem een paar zaken: 
 
Dia Wielerbaan, Zinder 
Bij de stadsentree ligt een prachtige wielerbaan, ontstaan uit onder meer een 
inwonersinitiatief; ondanks vele bezuinigingsrondes hebben we een degelijk sociaal 
beleid met goede voorzieningen in stand weten te houden én er staat een geweldig 
mooi cultuurcentrum, mét parkeergarage! In de afgelopen periode heb ik bestuurders 
uit andere gemeente nog wel eens horen verzuchten: “Hoe doen jullie dat toch in 
Tiel?” Nou en dan gaf ik nog wel eens een Bloesemakkoord cadeau… 
 
We hebben moeten passen en meten om te komen tot een sluitende begroting. 
Dankzij ombuigingen van in totaal zo’n 1,6 miljoen is dit gelukt. Met de keuzes die 
daarin zijn gemaakt, kan D66 instemmen. We hopen op een structureel hogere 
rijksbijdrage uit het nieuwe regeringsakkoord, maar daar zijn we nu natuurlijk nog niet 
van uit gegaan. 
De 2e Voortgangsrapportage neemt D66 voor kennisgeving aan. 
 
Een paar accenten… 
 
D66 vindt een beter milieu en een leefbare planeet voor de toekomst zeer belangrijk. 
D66 ziet graag een onderzoek naar het verbrandingsmotorvrij maken van de 
binnenstad. Het zou de stad stiller, schoner leefbaarder en veiliger maken. We zien 
uit naar een reactie van het college en de raad  op onze motie die oproept onderzoek 
te doen naar het instellen van een milieuzone voor de binnenstad van Tiel. 
Motie 
 
Betrekken inwoners 
D66 is al sinds haar oprichting op zoek naar democratische vitaliteit… En zonder uit 
te leggen wat dat betekent, kan ik volstaan met het noemen van enkele voorbeelden 
waarmee we in Tiel inmiddels vertrouwd zijn: De spiegelgroep Trots op Tiel; de 



2 
 

ambassadeursgroep; de dialoogtafels, de Kinderraad. Die, met nog enkele andere 
vormen, zijn de kern van onze lokale democratie.  
 
Dia inwonerbetrokkenheid 
In de beeldvormingsavond van vorige week bleek toch ook hoe lastig het is onze 
inwoners te betrekken bij plan- en besluitvorming in onze gemeente.  
Cor Oostveen, een van de initiatiefnemers van het dorpsplan Kapel-Avezaath zei het 
heel duidelijk: “Als je van deur tot deur gaat en het gesprek aangaat met mensen, 
dan blijkt dat er heel veel mogelijk is.” 
Het vergroten van inwonerbetrokkenheid moet veel meer uitgangspunt worden van 
ons politiek-bestuurlijk handelen. Bij elk onderwerp in commissie of raad moeten we 
ons afvragen: Kunnen we dit uitleggen, zijn onze inwoners geraadpleegd en hoe en 
wanneer merkt de inwoner er iets van? We zitten nog in de beginfase van deze 
cultuuromslag en gelukkig gaat het al veel beter dan een jaar of twee geleden. 
Een voorbeeld van het vergroten van inwonerbetrokkenheid is een digitaal 
inwonersforum. Dit kan inwoners een laagdrempelig podium geven om hun ideeën 
en wensen voor de stad of het dorp aan te geven. Zo maken we echt werk van 
verbinding. D66 vraagt het college te reageren op de mogelijkheid een digitaal 
inwonersforum op te zetten. 
Motie 
 
In dit kader vindt D66 ook het vrijwilligerswerk van onuitwisbaar belang. Vele 
duizenden vrijwilligers zijn op alle denkbare vlakken in onze gemeente bezig met een 
onvoorstelbaar aantal taken. Door vrijwilligers bij Appelpop, Fruitcorso of Zinder, tot 
de buurvrouw die helpt met wat huishoudelijke klusjes, wordt veel en geweldig werk 
verricht. In commissie en raad heeft D66 extra aandacht gevraagd voor de positie 
van vrijwilligers in de cultuurorganisatie. De directeur heeft aangegeven dat 
gesprekken gaande zijn. D66 verneemt graag van het college of deze gesprekken al 
tot resultaten of afspraken hebben geleid. 
Er is veel meer in beweging in Tiel dan we soms beseffen… 
 
Jeugd en jongeren aan het woord 
Vorige week bezocht ik de Joan Derk van der Capellen-lezing hier in de raadzaal. 
Teun Stoetman, student en vertegenwoordiger van het MEP brak een lans voor de 
toekomst van jeugd, maar hij sprak ook zijn zorg uit over de tanende belangstelling 
van zijn leeftijdgenoten voor matschappelijke onderwerpen of de politiek. 
Het verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd naar 16 jaar bij de gemeenteraads-
verkiezingen, kunnen we zelf in Tiel niet regelen, maar zou de lokale drempel tot 
deelname aan politieke activiteiten wel fors verlagen… 
 
Dia kunsteducatie 
Er mag en kan nog veel meer te doen zijn voor jeugd en jongeren in Tiel. 
Bijvoorbeeld op het gebied van kunst- en cultuureducatie. Hierin kan je wat D66 
betreft nooit genoeg investeren. Cultuur verbindt mensen, aan elkaar en aan hun 
omgeving. 
D66 kijkt uit naar 2018, het Europees jaar voor cultureel erfgoed. In dit kader heeft 
Tiel heel wat te bieden, zelfs op Europees niveau ! Prof. Dr. Paul Schnabel heeft hier 
vorige week in de Van der Capellen lezing ook meermalen naar verwezen. 
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Zwembad 
Dia zwembad 
Bezoek aan zwembaden in den lande heeft geleerd: Optie 3, een goed ingericht 
zwembad met mogelijkheden voor wedstrijden, waterpolo en duikactiviteiten is 
haalbaar voor Tiel. Optie 4 of 4+ is ambitieus, maar op dit moment misschien een 
maatje te groot voor Tiel. We moeten realistisch blijven… Inzetten op een duurzaam 
en energieneutraal zwembad moet uitgangspunt zijn. D66 zal alles in het werk stellen 
een zwembad voor Tiel mogelijk te maken. Bovendien vindt D66 het een interessante 
optie om het nieuwe zwembad op werkdagen tót 8.00 uur gratis toegankelijk te 
maken. 
 
Gereguleerde verdoving 
Om controle te krijgen over de illegale wietteelt, gaat het nieuwe kabinet 10 
gemeenten uitnodigen deel te nemen aan een proef met gereguleerde teelt. Het doel 
zal duidelijk zijn: het terugdringen en zo mogelijk stoppen van de criminaliteit die door 
het gedoogbeleid is ontstaan en het veiliger maken van het product. Gemeente 
Neerijnen, Lingewaal en Geldermalsen hebben recent ook de noodklok geluid en 
dringen aan op maatregelen. 
D66 vraagt aan u, leden van de gemeenteraad van Tiel, te reageren op onze vraag 
of u vindt dat Tiel mee moet doen met dit experiment. 
 
Dia wiet 1, 2 en 3 
Daarnaast vraag ik ook de burgemeester, vanuit zijn verantwoordelijkheid, of hij 
bereid is een voorstel te doen aan deze raad om gereguleerde wietteelt in Tiel 
mogelijk te maken. Zo lossen we een belangrijk deel op van de overlast en van de 
criminaliteit die gepaard gaat met de ondoorzichtige circuits van dit moment.  
Motie met PvdA 
 
Zwerfvuil 
Op veel plaatsen zien we bijplaatsing van afval bij de vuilcontainers. In de 
binnenstad, bij flats en bij winkelcentra. Dit zorgt voor veel zwerfafval. In de 
binnenstad en bij winkelcentra valt op dat ook ondernemers gemakkelijk afval 
bijplaatsen.  
‘De AVRI neemt het wel mee als die langskomt’, zou je kunnen veronderstellen. 
Lekker makkelijk. Nee dus! 
We moeten dit probleem in gezamenlijkheid oppakken door zaken vaker en scherper 
te benoemen. Hier ligt niet alleen een taak voor de wijkregisseur, de wijkagent of de 
BOA’s, we moeten ook en vooral elkaar durven aanspreken op wat we zien.  
 
Dia bijplaatsing en zwerfvuil 
Een groot compliment wil ik maken voor dat handjevol inwoners, dat gewapend met 
afvalzak en prikstok regelmatig op pad gaat om het zwerfvuil in de eigen wijk op te 
ruimen. Natuurlijk kan ons afvalinzamelsysteem beter, maar het systeem, de AVRI, is 
niet de oplossing voor problemen waar we tegen aan lopen. Onze inwoners zullen 
ook moeten leren om kritisch naar hun omgeving en dus naar zichzelf te kijken… 
Ook het enthousiasme waarmee veel inwoners bijdragen aan de initiatieven van de 
raadswerkgroep Wonderschoon Wonen, laat zien dat we al de goede kant op gaan. 
Het doorzetten van deze werkgroep naar de volgende raadsperiode juicht D66 dan 
ook van harte toe ! 
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Onderwijshuisvesting 
Met belangstelling kijkt D66 uit naar de realisatie van de nieuwe mavo en de 
verbouwingen van de gebouwen van het voortgezet onderwijs. 
 
Eigentijds onderwijs hoort in een eigentijds gebouw. Juist nu de samenleving snel 
verandert en het onderwijs zich daar naar moet richten, is een toekomstbestendig 
gebouw van evident belang. Willen we blijvend kunnen concurreren met de 
omliggende gemeenten en willen we voor onze eigen inwoners goed ingerichte 
onderwijsgebouwen, dan moeten we daar blijvend aandacht aan besteden. 
Dia de Waal 
 
Tot slot: D66 heeft ideeën en  plannen genoeg om weer aan de slag te gaan met 
onze mooie gemeente, zodat die kan groeien, bloeien en boeien. 
Een gemeente is tenslotte nooit af… 
 
 
Ton Zuidema  
 
Lijsttrekker en fractievoorzitter D66 Tiel 

  


