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Voorwoord Alexander Pechtold
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. In Nederland ligt het hart van de politiek 
steeds nadrukkelijker buiten de muren van het Binnenhof en steeds meer binnen de grenzen 
van de gemeente. Als raadslid en wethouder in Leiden en burgemeester in Wageningen heb ik 
gezien hoe dat werkt. De belangrijkste vraag moet steeds zijn: ‘Wat betekent dit voorstel voor 
mensen in hun dagelijkse leven, in hun directe omgeving?’ 
Het is van groot belang dat mensen kunnen meebeslissen over de indringende keuzes waar 
gemeenten voor staan. Worden de klassen van kinderen straks echt kleiner? Geven we 
voldoende ruimte aan duurzame initiatieven? Kan iedereen werk vinden die bij zijn of haar 
talenten past? Worden zorg en ondersteuning van ouderen, kwetsbaren en gehandicapten op 
maat geleverd? Krijgt de gemeente het voor elkaar genoeg woningen te bouwen voor iedereen? 
Houdt de gemeente financieel het hoofd boven water? Kunnen inwoners in de toekomst nog 
meebeslissen over hoe hun dorp of stad eruit ziet? Wij geloven dat het kan. 

Op nationaal en lokaal niveau heeft D66 laten zien problemen op te lossen. D66 is de partij van 
levende idealen, niet van vastgeroeste ideologie. Wij zijn doeners zonder dogma’s. D66 geeft 
antwoord op de vragen van nu, met de inzichten van nu en het oog op de toekomst. 
De aanstaande gemeenteraadsverkiezingen zijn voor D66 een unieke kans op het lokale 
beleid een stempel te drukken, net zoals we dat landelijk doen.  Kort nadat we de grootste 
progressieve   partij zijn geworden bij de nationale verkiezingen, is het nú zaak om door te 
pakken. In dit verkiezingsprogramma staan plannen en ideeën voor de komende vier jaar. 
Geen valse beloftes, maar geloofwaardige politiek. De politiek van vernieuwing, verandering en 
verbinding. De politiek van hoop en van een uitgestoken hand. 

D66 wil en kan het verschil maken. Daarvoor is elke stem nodig. Wij willen en kunnen onze 
idealen verwezenlijken en een optimistisch geluid laten klinken. Ook daarvoor is elke stem 
nodig. D66 wil concrete resultaten boeken en iedere gemeente een plezieriger plek maken om 
te wonen. Daarom vraag ik iedereen naar de stembus te gaan. 
Uw gemeente kan op 21 maart 2018 voortrekker worden van 
het nieuwe Nederlandse optimisme. Het toonbeeld van een 
plek waar mensen er zijn voor elkaar, voor de buurt en voor 
de gemeente waarin we samen leven. Op het spel staat de 
toekomst van uw omgeving en, wie weet, een historische 
overwinning voor D66. 

Samen staan we sterker. Samen krijgen we het voor elkaar. 
Elke stem telt.

Alexander Pechtold
Partijleider D66
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Inleiding

Onze gemeente met de vier kernen Tiel, Kapel-
Avezaath, Wadenoijen en Zennewijnen heeft een 
bijzondere plek in de regio en is gelegen op een 
interessante plaats in ons land. Middenin het 
rivierengebied en centraal in Nederland, biedt de 
gemeente Tiel vele mogelijkheden voor toerisme, 
wonen, werken en leren.
Al vele raadsperioden heeft D66 vorm en inhoud 
gegeven aan de lokale politiek. Zaken als de 
verbouwing van het RSG Lingecollege en de 
categorale mavo, de bouw van Zinder, de aanleg van 
een Wielerpark, het uitbreiden en borgen van goede 
zorg voor onze inwoners, zijn door onze partij geïnitieerd of aangescherpt. Het welbevinden 
van de inwoners is telkens ons belangrijkste uitgangspunt geweest. In Tiel moet je prettig 
kunnen wonen, werken, ondersteund worden, recreëren en naar een goede school kunnen 
gaan.
De afgelopen raadsperiode laat zich kenmerken door een tijd van forse bezuinigingen en 
scherpe beleidskeuzes. Toch is het gelukt aan de toekomst van Tiel te blijven bouwen. 
We hebben een prachtige binnenstad, veel cultuur-, sport-, en recreatiemogelijkheden, 
uitstekende onderwijsvoorzieningen en een bovengemiddeld goed sociaal beleid.
Toch is er bij D66 nog genoeg te wensen voor onze gemeente. Een stad is nooit klaar. 
Zowel in de dorpen als in Tiel zien we telkens meer initiatieven van inwoners. Zij vinden 
gemakkelijker de weg naar de gemeente en nemen geleidelijk aan meer verantwoordelijkheid 
voor hun eigen leefomgeving. Zo wordt het steeds eenvoudiger om snel antwoorden op 
vragen te krijgen en elkaar te bereiken. Dat vindt D66 belangrijk!

Daarnaast moeten we blijven streven naar een klimaat-neutrale gemeente, dus meer inzet 
op milieu en duurzaamheid.
Voor D66 is een kleine en herkenbare overheid belangrijk. Inwoners moeten de ruimte krijgen 
hun eigen omgeving in te richten en zij moeten bij kunnen bijdragen aan het uitvoeren van 
ideeën en betrokken worden bij besluitvorming. D66 blijft streven naar beter en veelvuldiger 
contact tussen inwoners en beleidsmakers.

Tiel maken we samen. Door elkaar te helpen en ideeën uit te werken tot plannen, laten we 
onze boeiende gemeente groeien en bloeien in alle facetten.

Ton Zuidema
Lijsttrekker D66 Tiel
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Speerpunten
D66 bemoeit zich uiteraard met alle zaken die in de gemeente Tiel spelen. 
We bekijken plannen, dragen bij aan visies, brengen eigen ideeën naar 
voren en D66 volgt kritisch de bestuursorganen in stad en regio. Bij dit 
politiek proces heeft onze partij een aantal speerpunten, onderwerpen 
die we belangrijk vinden om met voorrang te realiseren:

Inspraak van inwoners vergroten
Het is voor D66 belangrijk dat inwoners meer zeggenschap hebben over hun 
eigen woonomgeving. Dit wil D66 doen middels een digitaal inwonersforum 
en een vouchersysteem. Dit vouchersysteem geeft inwoners een bedrag 
dat zijn naar eigen inzicht kunnen besteden in hun wijk.

Een nieuw zwembad met gratis toegang op werkdagen voor 8 uur
Wij streven naar een volledig nieuw zwembad. Bovendien willen wij het 
zwembad voor 8 uur ’s ochtends gratis toegankelijk maken, zodat mensen 
uitgenodigd worden om meer te gaan bewegen.

Plan voor multifunctioneel gebruik van gemeentelijke panden
Wij zijn voorstander van multifunctioneel gebruik van gemeentelijke 
gebouwen. Het zwembad zou bijvoorbeeld ook andere sportfaciliteiten 
kunnen huisvesten. Maar ook Zinder en de schoolgebouwen bieden 
mogelijkheden tot meer divers gebruik.



Speerpunten

HBO naar Tiel halen en het MBO (ROC Rivor) versterken
De uitstroom van jongeren die een HBO-opleiding willen volgen is hoog. 
Zij verhuizen en keren daarna vaak niet terug. Het is voor Tiel van belang 
dat het gemiddelde opleidingsniveau stijgt met het oog op aantrekken van 
nieuwe bedrijven (en daarmee het vergroten van de werkgelegenheid).

Jeugdraad voor 12-21 jarigen in Tiel
De inspraak van kinderen is geregeld in de Kinderraad, de jeugd heeft 
op dit moment geen inspraak orgaan. Daarom willen wij een jeugdraad 
opzetten voor jongeren tussen de 12 en 21 jaar. Deze raad wordt gevraagd 
om inspraak over de onderwerpen die jeugd aangaat, maar krijgt ook de 
ruimte voor eigen onderwerpen. Uiteraard krijgen de jongeren een eigen 
budget.

Meer maatwerk per dorp en wijk op het gebied van zorg
D66 wil meer aandacht voor de specifieke zorgvragen per wijk of dorpskern 
zodat daar maatwerk geboden kan worden door de Wijkteams en overige 
voorzieningen.

Meer aandacht voor actieve 55+ers
We vragen extra aandacht voor de actieve 55+-ers, een groeiende 
groep onder onze inwoners. Daarbij kan gedacht worden aan culturele 
activiteiten, zoals cursussen en samenspelgroepen in Zinder of initiatieven 
zoals de Zomerschool.

Aandacht voor mantelzorgers
Verder zien wij de grote meerwaarde die mantelzorgers hebben wanneer 
we kijken naar de eigen kracht van mensen die ondersteuning behoeven. 
Wij zouden deze groep mantelzorgers dan graag meer bieden dan nu; 
denk daarbij aan cursussen en lezingen voor hen.

D66 krijgt het voor elkaar
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Speerpunten

Inzet op duurzaamheid vergroten
We willen inzetten op energieneutraal bouwen en ondernemen, een 
autoluwe binnenstad door de aanleg van een goederentransferium, aanleg 
van stadstuinen en meer zonnepanelen op de daken van gemeentelijke 
panden. Een snelfietspad naar Geldermalsen en Culemborg past hier 
goed bij.

Extra aandacht voor de openbare ruimte
Een schone, prettige leefomgeving draagt in grote mate bij aan het gevoel 
van veiligheid van de inwoners. Daarom is D66 bereid om meer geld uit te 
trekken voor de bestrijding van zwerfafval en onkruid en voor het ophalen 
van afval.

Derde ontsluitingsweg Passewaaij
De woningmarkt trekt aan, op Passewaaij wordt weer volop gebouwd. De 
behoefte aan een derde ontsluitingsweg tot steeds groter. Deze inwoners 
hebben behoefte aan een betere aansluiting op de snelweg en deze willen 
wij zo snel mogelijk realiseren.

Aankleding van de geluidswal langs de A15 bij Tiel
Dagelijks rijden er veel mensen langs onze gemeente wanneer zij over 
de A15 rijden. Door de geluidswal aan te kleden, kan Tiel zich nog beter 
profileren als “Fruitstad aan de Waal” waardoor mensen zich uitgenodigd 
voelen om onze gemeente te bezoeken.

Inrichting van het stadsaanzicht Waalkade
Om de rivier meer te betrekken bij de beleving van de stad zien wij de 
ontwikkeling van de Waalkade als onmisbaar. Dit gebied kan de beleving 
van passanten, recreanten en inwoners verbeteren. Wij willen graag 
samen met onze inwoners de mogelijkheden onderzoeken.

D66 krijgt het voor elkaar
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Vertrouwen
Inwoners van Tiel mogen van de lokale overheid verwachten dat die betrokken 
is en zoveel mogelijk maatwerk levert. D66 gaat uit van de kracht en eigen 
verantwoordelijkheid van mensen. Betrokken inwoners moeten de ruimte hebben 
om initiatieven en ideeën te verwezenlijken. Kortom: geef inwoners de ruimte om 
te kunnen wonen, werken en ondernemen. Ondersteun de mensen die dat niet op 
eigen kracht kunnen.

Betrokken inwoners en vrijwilligers
Burgerparticipatie betekent volgens D66 Tiel: partnerschap. En dat moet leiden tot 
inwoners die als vrijwilligers bereid zijn hun tijd en energie te steken in het algemeen 
belang van alle burgers.

Balans inzet overheid en inwoners
Als er sprake is van een goede balans tussen inzet van overheid en inwoners, worden 
de inwoners, vrijwilligers en door de overheid beschouwd als volwaardige partners. 
Dus op basis van gelijkwaardigheid. Als de overheid de inwoners beschouwt als 
uitvoerders van klussen waar ze zelf geen tijd en / of geld meer voor over heeft, is 
de burgerparticipatie gedoemd te mislukken. Het vanuit de overheid dreigen dat het 
voorzieningenniveau dan wordt aangetast (als een soort straf), zal bij inwoners eerder 
leiden tot frustratie dan tot meer interesse.
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Constructieve regelgeving
Vaak staat regelgeving de uitvoering van allerlei interessante ideeën in de weg. 
D66 vindt het belangrijk dat inwoners zo veel mogelijk zeggenschap hebben 
over hun eigen woonomgeving. Gemeente of gemeentelijke organisaties moeten 
initiatieven over bijvoorbeeld de openbare ruimte, speelplekken, het onderhouden en 
verbeteren van de eigen wijk en buurt ondersteunen. Uitgangspunt moet zijn dat 
de gemeentelijke organisatie en het bestuur vertrouwen uitstralen naar de inwoners. 
Ontregelen, ‘kantelen’ en vertrouwen bieden zijn de basisvoorwaarden voor geslaagde 
inwonerbetrokkenheid en participatie. En laten we vooral eerlijk zijn in wat we willen: 
als het goedkoper moet, zeg het dan! Als de gemeente het niet (meer) zelf kan, zeg 
het dan! En als inwoners het zelf (beter) kunnen, biedt hen dan de mogelijkheden! D66 
zal ervoor blijven pleiten kritisch te kijken naar overbodige of stroperige regelgeving 
of bureaucratie.

Vouchers voor inspraak in de wijk of het dorp
Zo zouden inwoners per wijk, middels een vouchersysteem (inwoners krijgen op 
wijkniveau een bedrag dat zij naar eigen inzicht kunnen besteden), moeten kunnen 
bepalen waaraan zij het wijkbudget willen uitgegeven. Dit systeem brengt mensen bij 
elkaar en kan zorgen voor interessante wijkactiviteiten. Bovendien draagt het bij aan 
een prettiger woon- en leefomgeving. Een soortgelijk systeem is uiteraard ook bruikbaar 
voor dorpsontwikkelplannen. Met name de dorpen Kapel-Avezaath, Wadenoijen en 
Zennewijnen moeten een eigen koers kunnen varen en meer zeggenschap krijgen, 
zodat zo veel mogelijk recht gedaan wordt aan de eigen identiteit van de dorpen.

Wijkregisseurs 
D66 is een groot voorstander van het werken met wijkregisseurs. Zij zijn de verbinders 
tussen inwoners en gemeente, tussen leefomgeving en beleid. Die wijkregisseurs 
moeten dan wel fulltime aanwezig kunnen zijn en zelfstandig beslissingen kunnen 
nemen. Hun rol moet zichtbaar en duidelijk zijn. Goede samenwerking met wijkteams 
en de wijkagenten zijn in onze ogen vanzelfsprekend. Zij zijn de ogen en oren van de 
stad, zij weten wat er speelt en zij kunnen ondersteuning bieden. D66 maakt zich hard 
voor uitbreiding van taken, bevoegdheden en faciliteiten van wijkregisseurs.
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Bewonersinitiatieven
De kans van slagen van initiatieven van inwoners is niet altijd te voorspellen. Vaak 
zien we fantastische dingen, zoals het dorpsplan Kapel-Avezaath, Appelpop en de 
aanschuiftafel in Tiel-Oost. Andere keren komt een initiatief pas na flink discussiëren 
en aandringen tot stand, zoals Solar Tiel. De kern is steeds dat de gemeente meer 
moet loslaten en de inwoners meer mogelijkheden krijgen. Onderwerpen die door 
inwoners kunnen worden opgepakt, moeten zorgvuldig gekozen zijn. Het is voor een 
gemeente verleidelijk om allerlei uitvoeringstaken, zoals het onderhoud van openbaar 
groen, speelplekken en sportaccommodaties, aan de inwoners over te dragen. 
Toch is onze partij ervan overtuigd dat er een grens zit aan inwoner-betrokkenheid 
en vrijwilligerswerk. De gemeente moet, zeker in de beginfase van projecten, altijd 
een vangnet bieden als inwoners advies nodig hebben of het niet meer zelf kunnen. 
Bovendien: inwonerbetrokkenheid is gebaseerd op partnerschap en onderling 
vertrouwen. Geen onderling vertrouwen betekent geen partnerschap. We moeten 
voorkomen dat deskundige vrijwilligers afhaken door gebrek aan waardering of 
respect voor wat zij wél kunnen.
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Jeugd
Tiel heeft als enige gemeente een Kinderraad in de huidige vorm. D66 juicht dit 
van harte toe. Wij zijn ervan overtuigd dat actief burgerschap ook bij kinderen 
en jongeren van groot belang is voor onze samenleving. Deze raad heeft al vele 
successen op haar naam staan! Het actief betrekken van de basisschooljeugd bij 
de lokale overheid zien wij dan ook als grote kans om kinderen te interesseren 
voor hun eigen leefomgeving. De kinderen die in de Kinderraad zitten, geven na 
afloop vaak aan het erg leuk gevonden te hebben om mee te kunnen praten over 
plannen voor hun eigen wijk of buurt. Daarom juicht D66 het toe om eenzelfde 
soort Raad op te richten voor jongeren.

Jeugdraad
Het is voor Tiel van belang om vorm te gaan geven aan een Jeugdraad voor jongeren 
van 12 – 21 jaar. Niet alleen om hun wensen beter inzichtelijk te maken, maar ook 
om hen als volwaardige burgers te laten participeren in de samenleving. In deze 
raad krijgen middelbare scholieren en ‘oudere jongeren’ de kans mee te praten 
over onderwerpen die in de Gemeenteraad aan bod komen en zij kunnen hun eigen 
onderwerpen onder de aandacht van de Gemeenteraad brengen. Ook jeugddebatten 
dragen in onze ogen bij aan het ontwikkelen van actief burgerschap. Door deze te 
organiseren in de eigen omgeving van de jongeren, moedigt dat jongeren aan hun 
visie op verschillende thema’s te delen.
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Preventie
Niet voor alle jongeren verloopt de ontwikkeling zonder problemen. Denk aan 
ontwikkelings- of leerachterstanden of problemen in de opvoeding. Wij zijn ervan 
overtuigd dat een vroege signalering van problemen kan bijdragen aan een snelle 
oplossing waarbij zo min mogelijk inzet nodig is van dure zorg. Daarin hebben de 
afgelopen jaren de Wijkteams een steeds grotere rol gespeeld. Zij worden steeds 
beter gevonden door ouders en kinderen wanneer zij tegen moeilijkheden aanlopen. 
Door snelle interventie vanuit het wijkteam kan een gezinssysteem weer op eigen 
kracht verder. Hoewel dat natuurlijk het beste is voor alle betrokkenen, zijn wij ook van 
mening dat er een vangnet van goede zorg en ondersteuning moet blijven, wanneer 
gezinnen het niet op eigen kracht kunnen.

Bovendien zal D66 inzetten op:
• Combinatie van activiteiten met ouderen (de Kinderraad heeft hier al meerdere 

successen geboekt!)

• Jeugddebat (georganiseerd door de lokale politiek)

• Een jaarlijkse manifestatie voor onderwijs- arbeidsmarkt- stage- werk- 

ervaringsplekken. We willen zo partijen bij elkaar brengen en hen ondersteunen 

bij het netwerken.
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Onderwijs en Welzijn
D66 vindt het belangrijk dat iedereen zijn talenten kan ontplooien. 
Onderwijsachterstanden dienen dan ook zo vroeg mogelijk te worden bestreden. 
Daarom zet de gemeente vol in op het bestrijden van (taal-) achterstanden van 
kinderen. Voor D66 betekent dit: inzetten op preventie nog voordat de kinderen 
naar (de basis-) school gaan. Belangrijk is ook een soepele overgang tussen basis- 
en voortgezet onderwijs. De opgebouwde kennis rondom leerlingen in de overstap 
van basis- naar voortgezet onderwijs mag niet verloren gaan. In het LEA-overleg 
(Lokaal Educatieve Agenda) maakt de gemeente heldere afspraken hierover.
Voor Tiel en de regio is het belangrijk dat het gemiddelde opleidingsniveau stijgt. 
Tiel moet een gunstige vestigingsplaats zijn voor opleidingen. Het uitbreiden en 
versterken van het ROC Rivor is dan ook een van onze speerpunten. Ook de komst 
van hbo-opleidingen naar Tiel vindt D66 een gewenste ontwikkeling en kan hiervoor 
een uitnodigend beleid voeren.

Mavo
Met de bouw van de categorale mavo (een variant op de theoretische leerweg van het 
vmbo, die een betere doorstroming naar het MBO garandeert), krijgt Tiel nog meer 
kwaliteit en meer keuzemogelijkheid voor leerlingen in het voortgezet onderwijs.
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Aantrekken van een HBO
De laatste jaren zien we veel jongeren uit Tiel vertrekken wanneer ze naar een 
vervolgopleiding gaan. Deze jongeren bouwen dan vaak hun leven op in een andere 
stad dan Tiel en komen vaak niet meer binnen onze gemeente wonen als zij hun 
opleiding hebben afgerond. We moeten er naar blijven streven de werkgelegenheid 
binnen onze regio ook voor hoger opgeleiden te bevorderen.

Elke basisschool een brede school
Als het aan D66 ligt, maken we van iedere basisschool een brede school. Zo kan 
de school (het gebouw) een brede maatschappelijke functie krijgen, waar jong en 
oud, amateur en professional elkaar kunnen ontmoeten. Hiermee kunnen ook het 
wijkcentrum, de kinderopvang en de wijkteams beter bediend worden in een herkenbare 
omgeving. Sport, cultuur en buitenschoolse opvang onder één dak. Dat stimuleert 
de ontwikkelingen van talenten en maakt inspelen op individuele verschillen veel 
eenvoudiger. Ook de weekendschool is wat D66 betreft een interessante mogelijkheid 
om te gaan verkennen. De brede zorgschool de Cambier is een mooi voorbeeld van 
samenwerking op een veelheid van gebieden.

Zware beroepen
D66 ziet graag opleidingsprogramma’s voor mensen met zware beroepen. Door het 
opschuiven van de pensioengerechtigdeleeftijd wordt de periode waarin men werkt 
steeds langer. Vooral voor mensen in zware beroepen kan dat tot problemen leiden. 
Een carrièrewissel kan een oplossing zijn. Daartoe zouden omscholingsprogramma’s 
aangeboden moeten worden. Tiel is daarvoor misschien te klein, maar op regionaal 
niveau kan er meer. In goede samenwerking tussen de Werkzaak, de ondernemers-
clubs, welzijnsorganisaties en ROC Rivor (maatwerk opleidingen), liggen voor D66 
mogelijkheden.
In de achterliggende raadsperiode hebben partners op het gebied van welzijn (Mozaïek, 
Dynamiek, MEE en STMR) de handen ineengeslagen. Samen, met de inwoners zorgen 
zij voor een nieuwe aanpak: ‘Welzijn Next Level’. In deze nieuwe werkwijze gaan het 
bevorderen van arbeidsparticipatie en welzijnsactiviteiten hand in hand. Genoemde 
partners moeten wel de ruimte krijgen om deze nieuwe aanpak uit te bouwen. Wat 
D66 betreft, krijgen zij deze ruimte.
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Vrijwilligerstraining
Omdat een groot deel van de organisatie van verenigingen, clubs en evenementen 
draait op de inzet van vrijwilligers, vindt D66 het interessant op zoek te gaan naar 
mogelijkheden voor vrijwilligerstrainingen. Volgens D66 kan dit door goed samen 
te werken met verschillende verenigingen leiden tot een toestroom van nieuwe 
enthousiastelingen. Welzijn next Level kan hierin een leidende rol spelen, door middel 
van het aanbieden van trainingen of opleidingen te vergoeden vanuit een fonds.
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Sport
Gezond bewegen en een goede gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Met een groot aantal sportverenigingen heeft Tiel al heel wat te 
bieden. Ook op sportgebied heeft D66 nog wel een paar wensen. Zo moet sport 
een integraal onderdeel zijn van de van de brede scholen en de buitenschoolse 
opvang.
D66 vindt het interessant om sportprofileringsdagen in het leven te roepen. Dit 
kunnen sportdagen zijn die enkele dagen per jaar worden gehouden en waarin 
diverse sporten en clubs zich kunnen laten zien.
Daarnaast is het belangrijk dat ouderen en mensen met een beperking eenvoudig 
toegang hebben tot sport. Ook dit kan een taak zijn voor wijkcentra en de brede 
school.

Zwembad
Het behoud van een zwembad voor Tiel staat voor D66 niet ter discussie. D66 kiest 
voor nieuwbouw, dus een bad waarin jong en oud naar hartelust kunnen vertoeven. Een 
combinatie van een zwembad met andere sport- gezondheids- en welzijnsfaciliteiten 
ligt voor de hand.
Daarbij is het interessant te onderzoeken of het zwembad in de ochtenduren op 
werkdagen vóór 8.00 uur gratis toegankelijk kan zijn.
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Tiel: Regionaal centrum voor cultuur
D66 vindt dat kunst- en cultuureducatie begint in het basisonderwijs. Daar maken 
kinderen kennis met een rijk palet aan kunst- en cultuuruitingen én leren zij de 
basisvaardigheden om ook zelf creatief te zijn.
D66 vindt dat beoefenaars amateurkunst brede en meer steun moeten krijgen bij de 
voorbereiding en uitvoering van voorstellingen. Tegen gereduceerd tarief moeten 
amateurkunstenaars gebruik kunnen maken van professionele voorzieningen. Zo 
werkt het nieuwe cultuurcentrum Zinder met de cultuureducatie als cement voor 
de samenleving.

Zinder
In cultuurcentrum Zinder kan iedereen van jong tot oud terecht voor zowel de 
basisvaardigheden als het ambacht in kunstopleidingen. Want Zinder is van ons 
allemaal en krijgt iedereen de mogelijkheid het prachtige gebouw optimaal te benutten 
en te bezoeken.
Het (opnieuw) invoeren van schoolconcerten is voor D66 een uitgelezen mogelijkheid 
om kinderen kennis te laten maken met (klassieke!) muziek. Hetzelfde geldt natuurlijk 
voor de podiumkunsten en de beeldende kunst. Elk kind moet toegang hebben tot 
kunst, cultuur en sport. Zinder kent een breed en toegankelijk aanbod van lessen en 
voorstellingen, dit moet vooral zo blijven.
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Verbreding doelgroepen
Om het pand van Zinder overdag beter te benutten, is het zaak meer dan nu het geval 
is, de pijlen te richten op culturele activiteiten voor en door volwassenen. Dat betekent 
een vraaggericht aanbod aan activiteiten dat daarmee inspeelt op de vraag vanuit die 
doelgroep. Er is momenteel sprake van een sterk groeiende groep van volwassenen 
die in de gelegenheid is ook overdag tijd aan cultuur te besteden. Deze groep moeten 
we voorzien van een qua inhoud, tijd en niveau passend aanbod.

Amateurkunst
Verschillende disciplines binnen de amateurkunst bloeien als nooit tevoren. Er wordt 
meer getekend, geboetseerd en vooral geschilderd dan ooit en veel volwassenen zijn 
bezig met het maken van muziek. Dat alles op een heel andere manier dan vroeger: 
minder in (strak) georganiseerd verband en veel meer als individu samen met andere 
individuen. Binnen deze categorie actieve kunstbeoefenaars bestaat vooral behoefte 
aan coaching en begeleiding als daar behoefte aan bestaat. Dat betekent dat Zinder 
de omslag moet maken van een aanbod gericht programma naar een meer op de 
vraag en de behoefte gericht aanbod.
Als Zinder hierbij sterk facilitair optreedt, kan het een bruisend cultureel centrum 
worden voor Tiel en de regio, met voor elk wat wils!
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Evenementen
Onze partij ziet het effect van een goede evenementenkalender. De activiteiten 
zijn goed over het jaar verspreid en laten een keur aan gezellige en interessante 
evenementen zien. Tiel bruist regelmatig. D66 Tiel is bijzonder trots op (de organisatie 
van) de Profronde, Appelpop, het Fruitcorso en de Nationale Kersenparty. D66 Tiel wil 
onderzoeken op welke manier evenementen ondersteund kunnen worden en daarmee 
de toekomst van evenementen duurzamer te maken.

Museum
Het Flipje- en streekmuseum naast de Waterpoort is veel meer dan alleen een 
verzameling objecten rond het fruitbaasje. Binnen de muren van dit museum vind je 
een schat aan (toeristische, culturele en historische) informatie over Tiel en omgeving. 
Voor de aantrekkelijkheid van onze stad is dit museum erg belangrijk. Sinds de 
totstandkoming van Zinder is het Flipje- en Streekmuseum op een soort cultureel 
eiland komen te staan. D66 Tiel bepleit het ‘onder de ZINDER-koepel brengen’ 
van de Museumorganisatie waardoor de directie zich (nog) meer kan richten op het 
inhoudelijk aansturen van het etaleren van al het museale schoons dat het museum 
te bieden heeft. In dat kader bepleit D66 Tiel het door ontwikkelen van exposities. 
Dat wil zeggen het actualiseren van de informatiepanelen en het verder ontwikkelen 
van het digitaliseren en interactief maken van deze informatie. Daarnaast is de laatste 
decennia in Tielse bodem een schat aan vondsten tevoorschijn gekomen die niet 
tot nauwelijks aan bod komt door gebrek aan ruimte. D66 Tiel bepleit daarom het 
zodanig comprimeren van de tentoongestelde ‘Flipje collectie’ dat daarvoor ruimte 
gaat ontstaan.
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Erfgoed en Monumenten
Tiel kent tal van monumenten die lang niet allemaal de aandacht krijgen zie ze 
eigenlijk verdienen. D66 Tiel bepleit het binnen de culturele Zinder organisatie 
ondersteunen, en waar gewenst verzorgen van de marketing en publiciteit 
betreffende deze monumenten. Daarnaast bepleiten wij het doorgaan met de 
structuur van de stadsbouwmeester in combinatie met het hanteren van een 
open en constructieve communicatie met de eigenaren en / of beheerders van 
monumenten. Zo willen we actieve eigenaren ondersteunen met bijvoorbeeld 
vereenvoudigde regelgeving, zoals de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Verval
Dat gemeentelijke monumenten langs natuurlijke weg in verval raken, moeten we 
voorkomen. D66 bepleit een actief beleid ten aanzien van het weer invulling geven 
aan tal van ‘holle gaten’ in het straatbeeld in Tiel. Onze partij ziet hier graag een meer 
(pro)actieve dan een volgzame houding vanuit de gemeente.

Historische begraafplaatsen
Tiel kent meerdere historische begraafplaatsen, waarvan enkele ook vanuit landelijk 
perspectief een bijzondere status hebben. Een enkele is daarbij ook ‘beeldbepalend’. 
Dat betekent volgens D66 Tiel dat het historische karakter en de daarmee verband 
houdende uitstraling zo veel mogelijk behouden moet blijven. Een begraafplaats is 
primair een plaats waar begraven werd en (meestal) wordt. D66 Tiel is tegen het 
omvormen van historische begraafplaatsen tot proeftuinen voor ecologisch beheer en 
het creëren van ontmoetingsplekken.
In dat kader moet het bovengronds ruimen van grafmonumenten op de historische 
begraafplaatsen in beginsel worden gestopt. Waartoe het bovengronds ruimen kan 
leiden blijkt o.a. op niet alleen de begraafplaatsen Kloosterhof en de Papesteeg maar 
ook Zennewijnen waar de ‘kaalslag’ heeft geleid tot een lege aanblik.
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Een aantrekkelijke centrumgemeente
In de regio heeft Tiel een aantal belangrijke onderscheidende functies. Zo zijn 
onder meer het Ziekenhuis Rivierenland, de Werkzaak, ROC Rivor, vo RSG 
Lingecollege, cultuurcentrum Zinder, schouwburg en filmtheater Agnietenhof 
en sportvoorzieningen zoals de wielerbaan en het wedstrijdbad onze gemeente 
gevestigd. Ook de uitgebreide evenementenagenda laat zien dat er in en om Tiel 
heel veel te doen is!

Binnenstad
D66 vindt het interessant om de zaterdagse warenmarkt te verplaatsen naar de 
Kleibergsetraat en de groente- en fruitmarkt naar het buitenterrein van Zinder. Dit 
bevordert het rondloopgebied, ‘de drie straatjes’ worden zo drukker en aantrekkelijker 
en het horecaplein kan haar functie veel beter benutten. Ook het autoluw maken van 
de straten rondom de binnenstad past binnen deze visie.
D66 Tiel stelt een actief beleid voor om de bioscoop te vestigen op de plaats van het 
voormalige bibliotheekgebouw aan de Koninginnenstraat.
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Buurtpreventie
In onze gemeente zijn de laatste jaren veel buurtpreventieprojecten gestart door de 
inwoners zelf. D66 juicht deze initiatieven van harte toe! Op deze manier werken 
inwoners samen aan een veilige buurt. D66 vindt dat de gemeente deze projecten 
moet stimuleren door het uitbreiden van de benodigde (ambtelijke) capaciteit. De 
inzet van wijkregisseurs kan hier een belangrijke taak vervullen.

Fietsers
Tiel is ook in verkeerstechnisch opzicht een middelgrote stad. Het is er op gezette 
tijden echt druk. D66 pleit voor meer openbare fietsenstallingen, met oplaadpunten en 
een versterking van het netwerk van fietsverbindingen. Met de komst van bijvoorbeeld 
elektrische fietsen, wordt een snelfietspad van Tiel via de Avezathen en Geldermalsen 
naar Culemborg een interessante optie voor zowel forensen, scholieren als toeristen.

Multifunctionaliteit van gebouwen
Zinder én de parkeergarage lenen zich uitstekend voor multifunctioneel gebruik. Voor 
het cultuurgebouw spreekt dat misschien voor zich, maar de parkeergarage leent zich 
op gezette tijden uitstekend voor bepaalde kunst- cultuurexposities, een boekenbeurs 
of rommelmarkt, markt, tijdelijke fietsenstalling bij evenementen, voorstellingen, 
enzovoorts.
Bovendien is het helemaal van deze tijd om met eenzelfde open blik te kijken naar het 
gebruik van bijvoorbeeld: De Wielerbaan, schoolgebouwen en het zwembad. Denk 
hierbij aan het tegen voor hen gunstige voorwaarden openstellen van gebouwen voor 
(amateur-) clubs en verenigingen, vergaderingen, lezingen of manifestaties.
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Tiel is een sociale gemeente
In 2015 zijn drie nieuwe wetten ingevoerd: de Participatiewet, de Wet 
maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. Deze wetten hadden nogal wat 
gevolgen voor de gemeente.

Participatiewet
De Participatiewet is de opvolger van de Wet werk en bijstand die hulp bood bij het 
zoeken naar werk en die inkomen verschafte als je dat niet had. De Participatiewet 
vervangt ook de Wet sociale werkvoorziening (tot 1 januari 2016 voor Tiel uitgevoerd 
door Lander) en de (oude) Wajong (bij de nieuwe Wajong van 2015 zijn de criteria erg 
aangescherpt).

Klantprofielen
Sinds 1 januari 2016 vindt voor Tiel de inkomensverstrekking en de geleiding naar werk 
plaats door de gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland. Bij de geleiding 
naar werk is een aantal groepen, zogenaamde klantprofielen, te onderscheiden. 
Die klantprofielen geven aan of je in staat bent in ieder geval het minimumloon te 
verdienen. Bij klantprofiel 3 is dat niet het geval. Het gaat hier om mensen met een 
lichamelijke of verstandelijke beperking. Hierbij bepaalt het arbeidsvermogen (20% 
tot 80%) het arbeidsinkomen. Dit kan worden aangevuld met een loonaanvulling. Bij 
klantprofiel 4 is het verdienvermogen minder dan 20%. De geleiding naar werk is een 
verantwoordelijkheid van Werkzaak en die geldt ook voor mensen met klantprofiel 
3. Zeker tegen de achtergrond van de inclusieagenda (iedereen doet mee en de 
handicap belemmert dat niet) moet Tiel bevorderen dat mensen met klantprofiel 3 aan 
het werk komen en de gemeente zelf moet daarin het goede voorbeeld geven. Wat de 
gemeente ook kan bevorderen is dat bijvoorbeeld seizoenarbeid wordt verricht door 
cliënten van Werkzaak. Cliënten met klantprofiel 4 vormen al jaren ongeveer de helft 
van het aantal mensen dat een bijstandsuitkering heeft. De uitkering aan hen is een taak 
van Werkzaak, de zorg is een verantwoordelijkheid van de gemeente. De afgelopen 
jaren is aan die zorg te weinig aandacht besteed. Dat moet in de periode 2018-2022 
anders: iedereen kan een zinvolle bijdrage leveren aan de Tielse samenleving en moet 
hierin gestimuleerd worden.

Uitkeringen
Over de uitkering en de geleiding naar werk bepaalt de Participatiewet veel. 
Daarnaast heeft de gemeente een aantal voorzieningen voor mensen met een 
inkomen tot 110% van de geldende bijstandsuitkering (voor paren is dat 110% van 
het nettominimumloon). Tiel zou net als andere gemeenten een norm van 120% van 
de geldende bijstandsuitkering moeten hanteren.
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Bijzondere bijstand
Een van die voorzieningen is de bijzondere bijstand. Tot dusver bestaan de uitgaven 
voor bijzondere bijstand voor een aanzienlijk deel uit uitvoeringskosten (o.a. loonkosten 
van medewerkers). Om te zorgen dat de kosten beheersbaar blijven en dat dat niet ten 
koste gaat van mensen met een minimuminkomen is in 2016 besloten de bijzondere 
bijstand anders te gaan regelen. Met zorgverzekeraar Menzis wordt voor 2018 
een Gezondheidspakket afgesloten, waarvoor mensen met een minimuminkomen 
tot 110% van de bijstandsnorm zich kunnen aanmelden. In plaats van de huidige 
witgoedregeling komt een Woonpakket.

Kindpakket
Voor kinderen van ouders met een minimuminkomen komt een Kindpakket, opdat zij 
maatschappelijk volwaardig kunnen meedoen. Vooral de deelname aan de activiteiten 
van cultuurcentrum Zinder of aan sport vindt D66 van groot belang.

Schuldhulpverlening
Volgens de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening moet de gemeenteraad één keer 
in de vier jaar een plan vaststellen (gebeurd in september 2017). In artikel 2 van die 
wet staat: “Het plan bevat de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren beleid 
betreffende integrale schuldhulpverlening en het voorkomen dat personen schulden 
aangaan die ze niet kunnen betalen.” Die schuldhulpverlening geldt niet alleen voor 
mensen met een minimuminkomen, maar die lopen wel een risico juist door hun 
minimuminkomen waarmee ze weinig onverwachte zaken kunnen opvangen. De 
gemeentelijke afdeling schuldhulpverlening zet zich in om te komen tot schuldregeling. 
Beter is het de oorzaak aan te pakken. D66 vindt dat de aandacht vooral op preventie 
en vroeg signalering gericht moet zijn.

Armoedepact
Bij de begrotingsbehandeling 2015 is een motie aangenomen om, in navolging van 
andere gemeentes, in Tiel een Armoedepact in te stellen. Hierbij sluiten zich dan 
organisaties aan, juist om de armoede onder inwoners te verminderen/ ongedaan te 
maken. Voor zo’n armoedepact is in Tiel het afgelopen jaar bij het maatschappelijk 
middenveld draagvlak ontstaan. D66 is van mening dat de gemeente een regierol 
moet houden en ambtelijke energie moet blijven investeren.
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Armoedeval
Wanneer je een uitkering hebt, kun je door je lage inkomen toelagen/ kwijtschelding 
krijgen. Werk je, dan kun je deze kwijt raken en slechter af zijn dan voor die tijd. Dit 
wordt armoedeval genoemd. D66 vindt dat je die zou moeten voorkomen.
De Jeugdwet regelt de zorg voor jeugd. Van belang hierin zijn o.a. wijkteams, 
wijkregisseurs, Centrum voor Jeugd en Gezin, Bureau Jeugdbescherming en 
instellingen voor jeugdhulpverlening.

Jeugdwet
In 2015 werd de Jeugdwet van kracht en werd de gemeente verantwoordelijk; tot die 
tijd was een andere overheid verantwoordelijk voor het geven / betalen van jeugdhulp. 
Voor de betalingssystematiek werd aangesloten bij wat zorgverzekeraars gewend 
waren. In 2017 werd de gemeente geconfronteerd met forse tekorten op de jeugdhulp. 
Gelukkig is na de analyse niet gekozen voor het beëindigen van de openeindregeling. 
D66 is voorstander van een betere selectie bij de toegang tot zorg. Een voorbeeld is 
de wijze waarop het loket enkelvoudige dyslexie werkt.

WMO
De Wet maatschappelijke ondersteuning van 2007 is ook per 1 januari 2015 herzien. 
De gemeente werd voor meer zaken verantwoordelijk. Een ervan was de huishoudelijke 
hulp. Daarop was door de rijksoverheid fors bezuinigd en die bezuiniging werd aan 
de inwoners doorgegeven. Assertieve inwoners kregen na bezwaar vaak wel wat ze 
nodig hadden, maar veel ouderen, die juist vaak van huishoudelijke hulp afhankelijk 
zijn, lukte dat minder goed. Actiever aanbod van onafhankelijke cliëntondersteuning 
lijkt op zijn plaats. Bij de Jeugdhulp was er in 2017 een tekort, bij de WMO was er een 
overschot. Tot dusver heeft de gemeente geweigerd de bijdragen aan het CAK, het 
centraal administratiekantoor dat de WMO-bedragen int, te beperken; gemeenten in 
de omgeving hebben dat wel gedaan. D66 is van mening dat de maximumbijdrage 
aan het CAK beperkt moet worden. Voorkomen moet worden dat WMO-voorzieningen 
alleen interessant zijn voor de onderkant van de samenleving.

Eigen verantwoordelijkheid
Bij de uitvoering van de drie wetten is steeds sprake van de participatiemaatschappij 
en van eigen verantwoordelijkheid. D66 ondersteunt die gedachte van de eigen 
verantwoordelijkheid, maar heeft ook oog voor diegenen die die verantwoordelijkheid 
niet of onvoldoende kunnen dragen.
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Welzijn nieuwe stijl
In november 2015 heeft de gemeenteraad het plan Welzijn nieuwe stijl vastgesteld. 
Een viertal organisaties heeft om moverende redenen de samenwerking met elkaar 
gezocht. Het terugdringen van onnodige bureaucratie en wachttijden zijn hierbij 
belangrijke uitgangspunten. Nieuwe wegen vinden die beter aansluiten bij de vraag 
van de inwoner(s), is niet eenvoudig. Al snel hebben gemeente en organisaties de 
neiging om vanuit systeemdenken (met startnotities, plannen van aanpak, indicatoren, 
resultaatverantwoordelijkheid) de wereld te benaderen. Voor D66 is echter de 
leefwereld van de inwoner(s) het uitgangspunt.

Basisinkomen
‘Werk is de beste garantie om welvarend te worden’, valt op veel plekken te horen en 
te lezen. Wat doen we als samenleving, als dat werken niet lukt of niet meer lukt? Ben 
je dan je leven lang veroordeeld tot een minimuminkomen? D66 ondersteunt graag 
vernieuwende initiatieven als het basisinkomen.

D66 wil bovendien extra aandacht voor:
• Periodieke inventarisatie van de zorgvraag per wijk en dorpskern

• Bieden van maatwerk in zorg en hulpverlening per wijk / dorpskern

• Ondersteuning (cursussen) van vrijwilligers en mantelzorgers

• Extra aandacht voor de actieve 55+ -er, een sterk groeiende groep in 

onze samenleving. We denken hierbij aan activiteiten als de Lenteschool, de 

Zomerschool, de Winterschool, etc.

• Cursus / ondersteuning voor mantelzorgers

• Pluspakket armoedebestrijding dat terugverdiend kan worden door inzet bij 

(vrijwilligers-) activiteiten…
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Veiligheid
Naast politie en wijkagenten, zien we steeds vaker BOA’s (Buitengewoon 
Opsporingsambtenaren)  op straat. Zij houden toezicht in wijken en buurten en 
kunnen handhavend optreden. Voor onze inwoners zijn zij vooral belangrijk als 
aanspreek- en informatiepunt in de wijk.

Voorkomen is beter dan genezen
D66 stelt preventie boven repressie, oftewel: voorkomen is beter dan genezen. 
Een belangrijk aspect van veiligheid is je vrij voelen, zonder het gevoel te hebben 
dat er iemand over je schouder meekijkt. Daarom is D66 terughoudend bij de inzet 
van cameratoezicht, ‘bodycams’ en preventief fouilleren, want vrijheden moet je 
niet doelloos opofferen aan schijnveiligheid. Genoemde maatregelen moeten altijd 
tijdelijk, doelgericht en proportioneel zijn. Voor D66 mag de rol van de burgemeester 
daarom steviger worden. In het overleg met het Openbaar ministerie en de politie 
moet de burgemeester zogenaamde ‘handhavingsarrangementen’ kunnen afspreken. 
Daarmee kan hij prioriteiten leggen op handhavings- en veiligheids-onderwerpen. De 
gemeenteraad kan middels inspraak hierop invloed uitoefenen.
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Leefomgeving
Een schone leefomgeving draagt in belangrijke mate bij aan onze veiligheid. Het 
illegaal bijplaatsen van afval is de laatste tijd een groot probleem in Tiel. Vooral grofvuil 
wordt telkens vaker onterecht bij de afvalcontainers gezet. D66 is bereid meer geld uit 
te trekken voor handhaving enerzijds en extra inzet voor de bestrijding van onkruid, 
zwerfvuil en afval ophalen anderzijds.

Het bordenwoud
Verkeersborden in de openbare ruimte zijn vaak noodzakelijk, maar kunnen ook 
gevaar opleveren. Vooral wanneer bij kruisende wegen een woud aan borden 
ontstaat, bevordert dat niet bepaald de verkeersveiligheid. Eerder pleitte D66 al 
voor een bordenvrije binnenstad. Uit onderzoek is gebleken dat het weghalen van 
verkeersborden de veiligheid van verkeerssituaties vergroot. Door niets te regelen 
moet iedereen goed uitkijken, is de filosofie. En dat werkt! In diverse gemeenten (Ede, 
Borsele, Oudelande, Overasselt) zijn hier goede ervaringen mee opgedaan.
Met minder (verkeers-) borden wordt Tiel niet alleen veiliger, maar ook aantrekkelijker.

Radicalisering
Radicaliseren gaan we samen tegen. Radicalisering moeten we vroegtijdig signaleren. 
Zo voorkomen we dat mensen die zich willen afkeren van onze samenleving kiezen 
voor terreur. Dit geldt voor islamitisch extremisme dat nu veel in de actualiteit is, maar 
ook voor extreemrechtse en andersoortige radicalisering. Mensen moeten weten 
waar ze met hun zorgen naar toe kunnen. Belangrijk daarbij is de vroege signalering, 
snelle hulp en waar nodig repressie. Het gaat daarnaast zeer nadrukkelijk ook om 
integratie, kansen op onderwijs en werk, en bewustwording. Cruciaal in de aanpak 
van radicalisering is de samenwerking tussen de gemeente met de nabije omgeving 
van mensen die dreigen te radicaliseren. Hierbij moeten alle relevante instellingen en 
organisaties betrokken worden. Ook hier ligt een taak voor onderwijs en wijkcentra.
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Duurzaamheid, natuur en milieu
Tiel is ingebed in een prachtige groene omgeving met rivieren, landerijen en 
mooie vergezichten. Door uitgestrekte natuur- en wandelgebieden is Tiel een 
aantrekkelijke stad om te wonen en te recreëren. Dit moet vooral zo blijven.

Duurzame initiatieven
D66 vindt duurzaamheid belangrijk. We willen de aarde op een verantwoorde 
wijze doorgeven aan generaties na ons. Aandacht voor duurzaamheid komt in Tiel 
bijvoorbeeld tot uiting middels het project Solar-Tiel en de zonnepanelen op het 
vernieuwde gemeentehuis. Wij denken echter dat er veel meer mogelijk is. Zo kunnen 
er meer zonnepanelen en windmolens geplaats worden binnen onze gemeente en op 
daken van gemeentelijke gebouwen. Ook het verruimen van de duurzaamheidslening 
past hierbij. Op die manier worden onze inwoners en ondernemers gestimuleerd om 
voor meer duurzame alternatieven te kiezen.

Duurzaamheidsfonds
D66 Tiel zal zich inzetten voor een verdubbeling (naar €600.000,-) van het 
duurzaamheidsfonds (een revolverend fonds, een fonds dat zichzelf in stand houdt, 
waarmee inwoners goedkoop kunnen lenen voor duurzaamheidsmaatregelen).
Daarnaast wil D66 het mogelijk maken dat zonnevelden kunnen worden gerealiseerd: 
een groot terrein, ingepast in een groene omgeving, voor het opwekken van zonne-
energie.
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Natuurbeleving
D66 is voorstander van een belommerd stadswandelpad en wil meer investeren in 
natuurbeleving en de leefbaarheid van wijken en speelplekken vergroten. Ook binnen 
de stadsgrens kan er groen komen op plaatsen waar je dat niet direct zou verwachten. 
Lege terreinen kunnen getransformeerd worden tot stadstuinen of parken.

Parkeren
Tiel moet doorgaan met het verbeteren van parkeermogelijkheden. Niet alleen meer, 
maar ook goed gefaciliteerd met LED-verlichting en oplaadpunten voor elektrische 
voertuigen. Hierbij moet er meer aandacht zijn voor de stalling van fietsen en scooters.

Milieuzone
Wat we ook belangrijk vinden is een eigentijdse blik op de verkeersstromen in de 
binnenstad. Een goederentransferium, waarmee de winkels worden bevoorraad met 
elektrische voertuigen, past wat ons betreft helemaal binnen een duurzaam beleid. 
Zo krijgen we de stad autoluw, wat het winkelgebied een stuk aantrekkelijker maakt.
Daarnaast wil D66-Tiel dat op korte termijn het gebied ten zuiden van de A15 
milieuzone wordt en er vanaf 2025 binnen de singel alleen nog toegankelijk is voor 
milieuvriendelijkere voertuigen.

Andere duurzaamheidsmaatregelen:
• Zonnepanelen, windmolens, biovergasser op AVRI-terrein

• Energieconvenant bedrijfsterreinen

• Energie neutraal / klimaat neutraal bouwen en ondernemen

• Meer oplaadpunten elektrische voertuigen (juist bij gemeentelijke gebouwen)

• Gasloos bouwen. Route bepalen waarlangs dit mogelijk wordt.

• Autowasplaatsen in wijken waar regenwater is losgekoppeld van het 

rioolsysteem

• Zonnepanelen op alle gemeentelijke gebouwen (scholen!). Met de 

schoolbesturen kan de gemeente hierover afspraken maken.

• Gemeentelijke / regionale klimaattop (ideeën/voorlichting)
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Economie
Ook voor de werkgelegenheid is Tiel een belangrijk regionaal centrum. Gezien het 
succes (ook landschappelijk!) van bedrijvenpark Medel, vindt D66 het interessant 
een start te maken met de voorbereidingen van de ontwikkeling van Medel III. Nu 
de percelen van Medel II in de verkoop gaan, is het zinvol te onderzoeken of Medel 
in de toekomst verder uitgebreid zou moeten worden.
De A15 behoeft dringend verbetering. D66 vindt dat Tiel moet blijven ‘lobbyen’ 
in Den Haag voor oplossingen op het gebied van verkeer en vervoer. Alleen 
verbreding van de A15 is niet voldoende. Zo heeft de Waal nog ruime capaciteit 
voor vrachtvervoer.
Bovendien moeten we blijven investeren in goed openbaar vervoer. De 
bereikbaarheid van Tiel middels bus en trein moet kunnen concurreren met vervoer 
per auto. Goede aansluittijden op de trein zijn hierbij een voorwaarde.

Poorten ontwikkelen
Voor de binnenstad is het van belang dat de Burense Poort (boodschappenpoort) 
en de Santwijckse Poort (winkelpoort) verder ontwikkeld worden. Een verwijzing ter 
plaatse naar de historische stadsingang kan hieraan bijdragen. De poorten zijn de 
visitekaartjes van de stad en moeten mensen uitnodigen binnen te kijken.
Ook de warenmarkt kan veel aantrekkelijker. Het buitenterrein van Zinder en de 
Kleibergsestraat zijn uitstekend geschikt voor de zaterdagmarkt. Hiermee kan het 
Plein uitgroeien tot een waar horecaplein en ontstaat een aantrekkelijk rondloopgebied 
van de stadspoorten naar de binnenstad.

D66 Tiel zal zich verder inzetten voor:
• Actief vestigingsbeleid voor bedrijven / instellingen
• Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft de voorkeur
• Tiel maakt werk van stage- en werkervaringsplaatsen
• Blijvende aandacht voor een goede dienstregeling openbaar vervoer
• Aanbesteden is een vak waarbij een grondige kennis van de materie vereist 
is om vanuit de gemeente op gelijk niveau met de gegadigden voor een werk / 
opdracht te kunnen praten. Het zal regelmatig nodig zijn een externe expert in te 
schakelen die naast materiedeskundigheid ook over onderhandelingsvaardigheden 
moet beschikken.
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Wonen
Een gevarieerde, goed functionerende woningmarkt draagt bij aan de 
aantrekkingskracht van een gemeente.

Passewaaij
De woningmarkt lijkt eindelijk weer in beweging te zijn. Zeker nu ontstaan mogelijkheden 
voor de doorontwikkeling van Passewaaij. Hiermee kunnen we ook de rondweg en de 
derde ontsluitingsweg voor Passewaaij realiseren.

Starters
D66 vindt dat starters op de woningmarkt ondersteuning verdienen, bijvoorbeeld met 
een starterslening door de gemeente. Woningcorporaties moeten de mogelijkheid 
krijgen ook woningen te bouwen in het duurdere segment. Zo wordt scheefwonen 
voorkomen en ontstaat een beter doorstroming op de woningmarkt. Voor starters 
komen goedkopere woningen vrij in de huurmarkt.

Gasloos bouwen
Ook gasloos bouwen is in het kader van duurzaam en klimaatneutraal bouwen voor 
D66 een belangrijk gegeven. Zo werken we aan duurzame woningen voor de toekomst.

Mogelijkheden voor Tiny Houses
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Financiën
De afgelopen jaren is er voor miljoenen euro’s bezuinigd in Tiel. Kortingen op het 
gemeentefonds door het Rijk en stijgende uitgaven aan bijvoorbeeld de jeugdhulp, 
noopten ertoe dat de gemeente flink op de portemonnee moest passen. Dat 
is dan ook gedaan. In de begroting van onze gemeente zit elk jaar een bedrag 
opgenomen van €200.000,- structureel én 200.000,- incidenteel aan ruimte voor 
nieuwe uitgaven.
Dus ook in tijden van krapte en bezuinigingen beschikt Tiel over financiële middelen 
voor (vervangings-) investeringen.

Waar we ook ons best voor blijven doen, is dat Tiel in de regio en ver daarbuiten 
de laagste woonlasten heeft per huishouden. Bovendien heeft onze gemeente 
een aanzienlijk voorzieningenpakket. Om dit evenwicht te bewaren, vindt D66 het 
acceptabel dat in combinatie met bezuinigingen de OZB (Onroerende Zaakbelasting) 
met meer dan het inflatiepercentage stijgt.
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Regionale samenwerkingen
Onze regio is interessant door de gunstige ligging in het midden van ons land 
(spoor, A 15, De Waal). Bovendien vind je tussen de rivieren op korte afstand van 
elkaar uitstekende onderwijsvoorzieningen, werkgelegenheid, woonruimte, een 
veelheid aan sport- en cultuurmogelijkheden en volop ruimte voor recreatie en 
toerisme.

Actieve rol
D66 wil dat de kracht van de regio optimaal wordt benut en verder wordt uitgebouwd. 
Actieve participatie in de Regio Rivierenland blijft daarom belangrijk. Voor Tiel is in de 
regio een trekkersfunctie weggelegd.
Door goed samen te werken met de gemeenten om ons heen in de regio Rivierenland, 
krijgen we meer focus op inwoners, wordt de besluitvorming transparant en kunnen 
we kosten besparen.

Gemeenschappelijk regelingen
D66 Tiel vindt dat de gezamenlijke gemeenteraden moeten samenwerken om 
zogenaamde gemeenschappelijke regelingen (AVRI, BSR, RAR, ODR) optimaal te 
laten functioneren: efficiënt, transparant en betrokken bij de inwoners van de diverse 
gemeenten.
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Gezamenlijk aanpakken
Onze partij vindt het de moeite waard om ook op bestuurlijk niveau de mogelijkheden 
voor nauwere samenwerking te verkennen. Om zaken op gebieden als werk, 
infrastructuur, wonen, toerisme, zorg en onderwijs op regionaal niveau voor elkaar te 
krijgen, moet je als één gemeente een vuist kunnen maken ten opzichte van provincie 
en rijk. D66 is voorstander van verdergaande bestuurlijke samenwerking die op termijn 
mag leiden tot een grote gemeente: Rivierenland.
Afzonderlijke kernen binnen zo’n groot verband moeten nog wel ruimte behouden om 
eigen keuzes te maken.

Stimuleren samenwerking
D66 juicht de samenwerking met ondernemers, onderwijs, onderzoek en 
ondernemende inwoners in het verband van FruitDelta Rivierenland toe. Initiatieven 
moeten worden bevorderd. De nieuwe Nationale Kersenparty is het zeker waard een 
jaarlijks terugkerend evenement te worden.
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Richtingwijzers D66
De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven 
richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de 
status van dogmatische waarheden.

Vertrouw op de eigen kracht
van mensen

Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling 
van mensen. Daarom zien we de toekomst met 
optimisme tegemoet. 

Streef naar een duurzame en 
harmonieuze samenleving

Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden 
met respect en mededogen. 

Beloon prestatie en deel de welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen 
zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte 
laat voor die verschillen. 

Denk en handel internationaal

Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende 
manieren met elkaar verbonden. Wij staan open 
voor de gehele wereld en sluiten niemand uit.  

Koester de grondrechten en 
gedeelde waarden

De fundamentele waarden van onze samenleving 
zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder 
mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele 
geaardheid, gerichtheid of herkomst.
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37Colofon
Dit verkiezingsprogramma is tot stand gekomen in samenwerking met een groot 
aantal mensen binnen en buiten onze partij. Het verheugt D66 te kunnen constateren 
dat er nog altijd veel belangstelling is voor de politiek. Vooral onder jeugd en 
jongeren is die belangstelling groeiende. Dat is een uitstekende ontwikkeling, 
omdat dit betekent dat telkens meer mensen zich betrokken voelen bij onze stad 
en de kernen.
Wij hopen dat u met belangstelling ons verkiezingsprogramma heeft gelezen. 
Een politiek programma is echter nooit af en het wordt voortdurend beïnvloed 
door actuele ontwikkelingen. Juist dát maakt politiek zo interessant. Samen met 
inwoners van zeer uiteenlopende achtergronden, maak je de eigen gemeente tot 
een plek waar je graag bent. Een plek waar je woont, werkt of leert, tot rust komt 
of juist de actie opzoekt. In Tiel kan het allemaal. Samen met u wil D66 blijven 
werken aan een gemeente die groeit, bloeit en ons blijft boeien.

Heeft u vragen of opmerkingen, aarzel niet contact met ons op te nemen. We zien 
u graag in de fractie, de raad, in een commissie of gewoon op straat.
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Marjolein Elbertse
Erik Henning
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Pierre van der Schaaf
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Ton Zuidema

Fotografie
Martijn van Rossum
Ton Zuidema
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Contact over de campagne?
info@d66tiel.nl

Contact met de fractie?
Tzuidema@tiel.nl



Stem D66 komende verkiezingen! Wij 

zetten ons de komende 4 jaar weer 

graag voor u in. In dit verkiezingsplan 

onze plannen voor de komende 4 jaar 

en uiteraard gaan we ook graag met u in 

gesprek!

D66 krijgt het voor elkaar!

Tiel.d66.nl

@D66Tiel

/D66Tiel

D66Tiel


