
Tiel

Mehmet Yüce 

Ook ik vind het erg belangrijk om in een schone en veilige stad te wonen en te kunnen bewegen. 
Daarvoor is het goed te onderstrepen meer geld uit te geven aan reiniging en  aan preventie van 
zwerfvuil. Dat we op dit gebied elkaar wijzen op het belang van een schone stad, is belangrijk. 
Gezondheid speelt hierbij zeker een rol en dat is ook een aspect van veiligheid.
Een ander punt van veiligheid is de bestrijding van de chaos van verkeersborden, die echter wel 
verband houdt met de inrichting van de openbare ruimte en straten. Hoe eenvoudiger, hoe rustiger 
en dus hoe veiliger.

Krista Vermeulen 

Ik woon met mijn gezin alweer 13 jaar met veel plezier in Tiel. Deze stad heeft zoveel moois, maar 
we kunnen Tiel nog beter maken. Nu we met Zinder een prachtig visitekaartje voor de binnenstad 
hebben gekregen, wordt het tijd om van de Waalkade een trekpleister te maken. Ik denk hierbij aan 
een groene openbare ruimte, waar ook evenementen zoals Appelpop, de kermis en markten een 
plek kunnen vinden. Om het groeiende Passewaaij leefbaar te houden, is een derde 
ontsluitingsweg op de vollopende wegen naar de A15 noodzakelijk geworden. Daar moet in 
geïnvesteerd worden. Tussen al die auto’s moet de jeugd veilig naar goede en passende scholen, 
sportclubs en vrienden kunnen fietsen. Met goed onderwijs vanaf de basisschool tot en met hoger 
onderwijs, maken we Tiel nog aantrekkelijker!

Michael Sewalt 

Verbetering van de overheid spreekt mij vanuit mijn werk enorm aan. We kunnen onszelf als 
gemeente Tiel en als overheid in het algemeen op nog zoveel manieren verbeteren, waarmee we 
taken en plichten van de gemeente alleen maar vergemakkelijken en ook de betrokkenheid van 
burgers en ondernemers groter kunnen maken. ‘Ontregelen’ noemt D66 dat. Dit is lastig, maar 
werpt wel vruchten af! Daar werk ik graag vanuit D66 aan mee.
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Nico Ebbinkhuijsen 

De reden dat ik voor 100 % achter het programma van D66 Tiel sta, is dat het een hele mooie 
balans is tussen de verantwoordelijkheid van de inwoner en de verantwoordelijkheid van de 
gemeente: 
Voor de betrokken burger is het voorstel om iedere wijk een ‘voucher’ te geven met een te 
besteden bedrag dat zij naar eigen inzicht kunnen besteden een prachtig voorbeeld van 
‘burgerbetrokkenheid’.  De ‘gemeenschappelijk’ gevoelde verantwoordelijkheid is op andere 
gebieden verwoord: onderwijs, duurzaamheid en veiligheid & wonen.  
In het kort zijn voor mij belangrijke onderwerpen in het programma: Duurzaamheid en milieu, 
vouchers voor wijkbewoners en de 3e ontsluitingsweg voor de wijk Passewaaij. 

Misha van Oostveen 

Onderwijs spreekt mij aan als ouder van 2 tieners en ook als voorstander van een leven lang leren. 
Onderwijs is de motor van onze maatschappij, zowel om onze kinderen en onszelf te laten groeien 
en bloeien maar ook als basis voor een goede economisch gezonde maatschappij. Zowel lokaal 
als landelijk is onderwijs cruciaal om daarmee ons vernieuwend en innoverend vermogen te blijven 
houden. Mijn partner en ik gaan regelmatig met de kinderen naar het zwembad en ik breng graag 
een bezoek aan de bibliotheek in het cultuurcentrum Zinder. Wat dat betreft heeft Tiel mijn inziens 
alle (basis)voorzieningen voor een jong gezin en is er genoeg te doen. Om dit soort initiatieven op 
een juiste manier te ondersteunen, zit ik bij D66 op de goede plek. 

Anouk Hermans 

3 jaar geleden kwam ik met mijn gezin vanuit Utrecht naar Tiel omlandelijker te wonen. Dat is 
gelukt! Vanuit Passewaaij vertrekken we in het weekend graag richting Zennewijnen voor onze 
vaste hardlooproute of op de fiets. Ik ben daarom ten eerste blij dat D66 met veel aandacht voor 
duurzaamheid eraan bijdraagt de omgeving zo aantrekkelijk mogelijk te 
houden voor mij en vele anderen. 
Als zorginkoper jeugdzorg voor de regio Zuid-Holland Zuid (van Oud-Beijerland t/m Gorinchem) 
ben ik uiteraard betrokken bij het wel en wee van de jonge inwoner van Tiel. Maar ook de oudere 
zorgbehoevende inwoner van Tiel en de kwetsbare personen hebben met mijn ervaring als 
manager binnen de zorg mijn aandacht. Zij die verantwoordelijkheid niet of onvoldoende kunnen 
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dragen dienen niet uit het oog verloren te worden. Ik ben daarbij voorstander van het terugdringen 
van onnodige bureaucratie.

Ekko Aertsen 

Ik vind het openbaar vervoer  er de laatste jaren niet op vooruit is gegaan. We hebben dan wel en 
half-uurs verbinding met Utrecht, maar deze trein gaat er steeds langer over doen!
De overstap van de trein uit Arnhem naar de trein van Utrecht wordt ook al slechter. De wachttijden 
zijn nu best lang!
Tevens is onlangs de busdienst tussen Tiel en Geldermalsen opgeheven. Idee? Een stevige lobby 
voor het doortrekken van de trein uit Dordrecht naar Tiel, zodat er een Arriva-aansluiting ontstaat, 
er een kwartiers verbinding tussen Tiel en Geldermalsen is, waarmee de verbinding tussen de 
Betuwe met Utrecht en Den Bosch een stuk verbetert.

Jaap Velthuijzen 

Voor mij en de inwoners van Tiel is het belangrijk is, dat D66 een zo groot mogelijke partij wordt. 
Dit omdat inwoners van Tiel zich vrij en veilig kunnen voelen, zich kunnen ontplooien op de manier 
die zij zelf wenselijk vinden en daarbij zo min mogelijk gehinderd of betutteld worden door regeltjes 
van of door anderen. D66 gaat voor deze individuele vrijheid en streeft er naar omdat zo goed 
mogelijk te waarborgen. Dit ondersteun ik graag!

Pierre van der Schaaf

Vrijwilligerswerk is inmiddels een heel belangrijk onderdeel van onze samenleving geworden. Er 
wordt steeds meer een beroep gedaan op vrijwillige bijdragen van steeds meer mensen. Doordat
we allemaal ook wat langer leven, is het belangrijk om bezig te zijn, zeker door deel te nemen aan 
het maatschappelijk gebeuren. Dit is zeker geen alleenrecht van de beroepsbevolking. Leven is zo 
veel mogelijk actief deelnemen aan de maatschappij. De vrijwilliger in de eerste plaats heeft hier 
veel aan, doch ook het algemeen belang. Het mes snijdt aan twee kanten.
Het moet echter niet zo zijn, dat vrijwilligers plaatsen van de beroepskrachten gaan innemen! 
Goede samenwerking tussen vrijwilliger en beroepskracht in onmisbaar en de sleutel tot menig 
succesvol inwonersinitiatief.
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Kim Schemkes 

Tiel als aantrekkelijke stad om te wonen, werken en leven, voor jong en oud. Met goede 
basisvoorzieningen, een aantrekkelijk horeca- en winkelaanbod en een stad die op de kaart wordt 
gezet als vernieuwend en vooruitstrevend met respect voor ons erfgoed. Een start is al gemaakt 
met de komst van Zinder, maar een aantrekkelijk waalfront en een nieuw zwembad horen hier 
zonder twijfel ook bij. Uitgaan van de kracht van Tiel en denken in mogelijkheden, daar zet ik mij 
graag voor in. 

Annelies Combecher 

De komende tijd wil ik graag, daar waar dat mogelijk is, helpen om achter de schermen over de in 
het verkiezingsprogramma genoemde onderwerpen mee te denken en mogelijk hand en span 
diensten te leveren. En wie weet in toekomst nog wel meer."
Een goed aanbod aan cultuur (in alle smaken die men wenst) geeft sfeer en vermaak voor 
iedereen en geeft ook een groter aanzien aan de stad Tiel vanuit haar regionale functie. D66 maakt 
zich hard voor meer cultuur in Tiel. 

Krishna Kurvers 

Mijn motivatie om via D66 met de lokale politiek mee te doen heeft deels te maken met mijn 
voorliefde voor D66 al mijn leven lang en mijn betrokkenheid bij lokale overheden vanuit mijn werk. 
Ik ben werkzaam als adviseur informatievoorziening voor lokale overheden en zit vanuit die functie 
regelmatig bij medewerkers, managers, directeuren, gemeentesecretarissen, wethouders en 
burgemeesters aan tafel.  
Dat wat mij het meest in het programma aanspreekt zijn 3 onderwerpen: cultuur, onderwijs en 
vernieuwing en verbetering van de overheid.  
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De reden dat ik voor 100 % achter het programma van D66 Tiel sta, is dat het een hele mooie 
balans is tussen de verantwoordelijkheid van de inwoner en de verantwoordelijkheid van de 
gemeente: 
Voor de betrokken burger is het voorstel om iedere wijk een ‘voucher’ te geven met een te 
besteden bedrag dat zij naar eigen inzicht kunnen besteden een prachtig voorbeeld van 
‘burgerbetrokkenheid’.  De ‘gemeenschappelijk’ gevoelde verantwoordelijkheid is op andere 
gebieden verwoord: onderwijs, duurzaamheid en veiligheid & wonen.  
In het kort zijn voor mij belangrijke onderwerpen in het programma: Duurzaamheid en milieu, 
vouchers voor wijkbewoners en de 3e ontsluitingsweg voor de wijk Passewaaij. 

Misha van Oostveen 

Onderwijs spreekt mij aan als ouder van 2 tieners en ook als voorstander van een leven lang leren. 
Onderwijs is de motor van onze maatschappij, zowel om onze kinderen en onszelf te laten groeien 
en bloeien maar ook als basis voor een goede economisch gezonde maatschappij. Zowel lokaal 
als landelijk is onderwijs cruciaal om daarmee ons vernieuwend en innoverend vermogen te blijven 
houden. Mijn partner en ik gaan regelmatig met de kinderen naar het zwembad en ik breng graag 
een bezoek aan de bibliotheek in het cultuurcentrum Zinder. Wat dat betreft heeft Tiel mijn inziens 
alle (basis)voorzieningen voor een jong gezin en is er genoeg te doen. Om dit soort initiatieven op 
een juiste manier te ondersteunen, zit ik bij D66 op de goede plek. 

Anouk Hermans 

3 jaar geleden kwam ik met mijn gezin vanuit Utrecht naar Tiel omlandelijker te wonen. Dat is 
gelukt! Vanuit Passewaaij vertrekken we in het weekend graag richting Zennewijnen voor onze 
vaste hardlooproute of op de fiets. Ik ben daarom ten eerste blij dat D66 met veel aandacht voor 
duurzaamheid eraan bijdraagt de omgeving zo aantrekkelijk mogelijk te 
houden voor mij en vele anderen. 
Als zorginkoper jeugdzorg voor de regio Zuid-Holland Zuid (van Oud-Beijerland t/m Gorinchem) 
ben ik uiteraard betrokken bij het wel en wee van de jonge inwoner van Tiel. Maar ook de oudere 
zorgbehoevende inwoner van Tiel en de kwetsbare personen hebben met mijn ervaring als 
manager binnen de zorg mijn aandacht. Zij die verantwoordelijkheid niet of onvoldoende kunnen 
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veel mogelijk actief deelnemen aan de maatschappij. De vrijwilliger in de eerste plaats heeft hier 
veel aan, doch ook het algemeen belang. Het mes snijdt aan twee kanten.
Het moet echter niet zo zijn, dat vrijwilligers plaatsen van de beroepskrachten gaan innemen! 
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Annelies Combecher 

De komende tijd wil ik graag, daar waar dat mogelijk is, helpen om achter de schermen over de in 
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diensten te leveren. En wie weet in toekomst nog wel meer."
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zich hard voor meer cultuur in Tiel. 
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regelmatig bij medewerkers, managers, directeuren, gemeentesecretarissen, wethouders en 
burgemeesters aan tafel.  
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we kunnen Tiel nog beter maken. Nu we met Zinder een prachtig visitekaartje voor de binnenstad 
hebben gekregen, wordt het tijd om van de Waalkade een trekpleister te maken. Ik denk hierbij aan 
een groene openbare ruimte, waar ook evenementen zoals Appelpop, de kermis en markten een 
plek kunnen vinden. Om het groeiende Passewaaij leefbaar te houden, is een derde 
ontsluitingsweg op de vollopende wegen naar de A15 noodzakelijk geworden. Daar moet in 
geïnvesteerd worden. Tussen al die auto’s moet de jeugd veilig naar goede en passende scholen, 
sportclubs en vrienden kunnen fietsen. Met goed onderwijs vanaf de basisschool tot en met hoger 
onderwijs, maken we Tiel nog aantrekkelijker!

Michael Sewalt 

Verbetering van de overheid spreekt mij vanuit mijn werk enorm aan. We kunnen onszelf als 
gemeente Tiel en als overheid in het algemeen op nog zoveel manieren verbeteren, waarmee we 
taken en plichten van de gemeente alleen maar vergemakkelijken en ook de betrokkenheid van 
burgers en ondernemers groter kunnen maken. ‘Ontregelen’ noemt D66 dat. Dit is lastig, maar 
werpt wel vruchten af! Daar werk ik graag vanuit D66 aan mee.
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Ekko Aertsen 

Ik vind het openbaar vervoer  er de laatste jaren niet op vooruit is gegaan. We hebben dan wel en 
half-uurs verbinding met Utrecht, maar deze trein gaat er steeds langer over doen!
De overstap van de trein uit Arnhem naar de trein van Utrecht wordt ook al slechter. De wachttijden 
zijn nu best lang!
Tevens is onlangs de busdienst tussen Tiel en Geldermalsen opgeheven. Idee? Een stevige lobby 
voor het doortrekken van de trein uit Dordrecht naar Tiel, zodat er een Arriva-aansluiting ontstaat, 
er een kwartiers verbinding tussen Tiel en Geldermalsen is, waarmee de verbinding tussen de 
Betuwe met Utrecht en Den Bosch een stuk verbetert.

Jaap Velthuijzen 

Voor mij en de inwoners van Tiel is het belangrijk is, dat D66 een zo groot mogelijke partij wordt. 
Dit omdat inwoners van Tiel zich vrij en veilig kunnen voelen, zich kunnen ontplooien op de manier 
die zij zelf wenselijk vinden en daarbij zo min mogelijk gehinderd of betutteld worden door regeltjes 
van of door anderen. D66 gaat voor deze individuele vrijheid en streeft er naar omdat zo goed 
mogelijk te waarborgen. Dit ondersteun ik graag!

Pierre van der Schaaf

Vrijwilligerswerk is inmiddels een heel belangrijk onderdeel van onze samenleving geworden. Er 
wordt steeds meer een beroep gedaan op vrijwillige bijdragen van steeds meer mensen. Doordat
we allemaal ook wat langer leven, is het belangrijk om bezig te zijn, zeker door deel te nemen aan 
het maatschappelijk gebeuren. Dit is zeker geen alleenrecht van de beroepsbevolking. Leven is zo 
veel mogelijk actief deelnemen aan de maatschappij. De vrijwilliger in de eerste plaats heeft hier 
veel aan, doch ook het algemeen belang. Het mes snijdt aan twee kanten.
Het moet echter niet zo zijn, dat vrijwilligers plaatsen van de beroepskrachten gaan innemen! 
Goede samenwerking tussen vrijwilliger en beroepskracht in onmisbaar en de sleutel tot menig 
succesvol inwonersinitiatief.
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WAAR HEEFT D66 DE AFGELOPEN JAREN AAN GEWERKT?

WAT WIL D66 DE KOMENDE 4 JAAR BEREIKEN?

Komst nieuw-
bouw MAVO

Introductie duur-
zaamheidslening 

Verbouwing 
Agnietenhof 

Lage lokale 
lasten 

Lobby verbete-
ring A15 

Meer wijk-
agenten 

Komst Zinder 

Realisatie 
wielerpark 

Armoedepact 

Ontwikkeling 
Waalkade 

Uitbreiding 
bedrijventerrein 
Medel 

Adequate jeugd-
zorg / WMO 

ONDERWIJS

MILIEU

CULTUUR

FINANCIËN

VERKEER

VEILIGHEID

CULTUUR

SPORT

SOCIALE ZAKEN

RUIMTE

ECONOMIE

ZORG

Inspraak van inwoners vergroten 

Een nieuw zwembad met gratis toegang op werkdagen voor 8 uur

Extra aandacht voor de openbare ruimte, meer geld voor bestrijding 
zwerfafval en onkruid 

Meer aandacht voor mantelzorgers

Jeugdraad voor 12 – 21 jarigen 

Bieden van maatwerk in zorg en hulpverlening per wijk / dorp

Organiseren gemeentelijke klimaattop 

Lees ons volledige verkiezingsprogramma op www.D66tiel.nl 2
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De afgelopen raadsperiode laat zich kenmerken door een tijd van forse bezuinigingen en scher-
pe beleidskeuzes. Toch is het gelukt aan de toekomst van Tiel te blijven bouwen. We hebben een 
prachtige binnenstad, veel cultuur-, sport-, en recreatiemogelijkheden, uitstekende onderwijs-
voorzieningen 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 leef-
omgeving. Zo wordt het steeds eenvoudiger om snel antwoorden op vragen te krijgen en elkaar 
te bereiken. Dat vindt D66 belangrijk!

In deze brochure stellen wij graag onze kandidaten aan u voor. Samen willen wij werken aan een 
Tiel dat klaar is voor de toekomst. Daarom rekenen wij 21 MAART op uw stem.

TON ZUIDEMA (58) draait nu 8 jaar mee 
als fractievoorzitter in de Tielse politiek. 
Als geboren en getogen Tielenaar kent 
hij de stad en de dorpen als geen ander. 
Ton staat al geruime tijd voor de klas als 
docent Nederlands. Zijn betrokkenheid met 
leerlingen is groot. Die interesse in mensen 
neemt hij mee naar de gemeenteraad.

 
“Iedereen moet kansen krijgen 
om op eigen kracht prettig 
te wonen, te werken en te 
recreëren.”

DOE MEE, STEM D66!



2

4

6

3

5

Erik Henning

Hubertien Stultiens

Marjolein Elbertse

Joke Sewalt- 
Wijbrandts

Wouter van Lidth 
de Jeude

Erik (68) is zelfstandig bedrijfsadviseur en woont reeds 42 jaar in Tiel. Hij is getrouwd, heeft 
2 kinderen en 3 kleinkinderen. Erik heeft inmiddels 8 jaar ervaring als raadslid. Erik wil zorgen 
voor een goed klimaat door bijvoorbeeld het aanleggen van milieuzones en een snelfietspad 
via Geldermalsen naar Culemborg. Erik wil ook een goed gemoderniseerd zwembad dat 
bijdraagt aan de bevordering van de gezondheid van onze inwoners. Als ondernemer let 
hij ook op de centen. “Gezonde gemeentefinanciën dragen bij aan de mogelijkheid nieuwe 
bedrijvigheid aan te trekken en te investeren.”

De afgelopen jaren heeft Hubertien (30) zich met veel plezier ingezet voor de gemeente. “Voor 
de komende periode vind ik het van groot belang dat we de mensen in staat stellen om de 
ideeën, die zij voor hun wijk of buurt hebben, uit te voeren. De afgelopen jaren is hier al meer 
ruimte voor gekomen en die mogen we wat mij betreft nog uitbreiden.” Hubertien is werkzaam 
voor een zorgorganisatie voor mensen met een licht verstandelijke beperking, voornamelijk 
jongeren. Hubertien vindt dat er oog moet blijven voor inwoners die ondersteuning nodig 
hebben. “Met name kinderen moeten kunnen rekenen op de zorg die zij nodig hebben. Eigen 
kracht waar het kan, met ondersteuning waar nodig.”

Marjolein (28) heeft in Tiel vier jaar geleden de liefde gevonden (via Appelpop) en sindsdien 
woont zij ook hier en heeft ze Tiel in haar hart gesloten. “Ik wil me graag gaan inzetten om 
Tiel nog mooier te maken dan het al is.” Marjolein wil meer inwoners betrekken, met in het bij-
zonder de jeugdraad. Marjolein mocht al op jonge leeftijd meepraten in de politiek en die kans 
wil zij jongeren in Tiel ook geven. “Inspraak is belangrijk voor iedereen, vooral voor jongeren!” 
Om de leefomgeving ook echt leefbaar te houden vindt Marjolein dat we moeten controleren 
waar het moet en vertrouwen bieden waar het kan. Ook vrijwilligers draagt ze een warm hart 
toe. “Vrijwilligers moeten kunnen rekenen op ondersteuning en training.”

Joke (71) woont ruim 40 jaar in Tiel en heeft in deze tijd een hechte band met de stad opge-
bouwd. In 1978 stond ze aan de wieg van de lokale afdeling van D66 in Tiel. Als raadslid en 
wethouder heeft ze jarenlang bijgedragen aan de ontwikkeling van Tiel. “Tiel is een stad met 
veel regionale functies”. Na de verkiezingen wil Joke zich opnieuw graag inzetten voor de 
inwoners van Tiel, Zennewijnen, Wadenoijen en Kapel-Avezaath. “Tiel is voor mij een plaats 
waarin veel tot stand komt, maar waar altijd werk te doen is. D66 kan hier aan bijdragen, om-
dat de partij overtuigd is van de kracht en vindingrijkheid van de Tielse bevolking.”

Wouter (63) is jurist en geboren Tielenaar. Al vanaf 1977 is hij actief voor D66, de afgelopen 
jaren als voorzitter van de afdeling Tiel. Hij is 8 jaar statenlid van de provincie Utrecht ge-
weest. Nu wil hij zich actief gaan bemoeien met het werk van de gemeenteraad. Ruimtelijke 
ontwikkelingen hebben zijn interesse. Wouter wil werken aan de inrichting van de stad én aan 
die van het buitengebied. “De groene kant van D66 moet door inzet op duurzaamheid, natuur 
en milieu goed aan bod komen.” Verder vraagt Wouter meer aandacht voor ons cultuur-his-
torisch erfgoed. “Daar kan beslist meer mee worden gedaan om Tiel nog aantrekkelijker te 
maken.” Wouter vindt dat we als Tiel zelfbewust naar buiten moeten treden in goede samen-
werking met de regio. “In midden-Nederland zijn er volop kansen.”
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Mehmet Yüce 

Ook ik vind het erg belangrijk om in een schone en veilige stad te wonen en te kunnen bewegen. 
Daarvoor is het goed te onderstrepen meer geld uit te geven aan reiniging en  aan preventie van 
zwerfvuil. Dat we op dit gebied elkaar wijzen op het belang van een schone stad, is belangrijk. 
Gezondheid speelt hierbij zeker een rol en dat is ook een aspect van veiligheid.
Een ander punt van veiligheid is de bestrijding van de chaos van verkeersborden, die echter wel 
verband houdt met de inrichting van de openbare ruimte en straten. Hoe eenvoudiger, hoe rustiger 
en dus hoe veiliger.

Krista Vermeulen 

Ik woon met mijn gezin alweer 13 jaar met veel plezier in Tiel. Deze stad heeft zoveel moois, maar 
we kunnen Tiel nog beter maken. Nu we met Zinder een prachtig visitekaartje voor de binnenstad 
hebben gekregen, wordt het tijd om van de Waalkade een trekpleister te maken. Ik denk hierbij aan 
een groene openbare ruimte, waar ook evenementen zoals Appelpop, de kermis en markten een 
plek kunnen vinden. Om het groeiende Passewaaij leefbaar te houden, is een derde 
ontsluitingsweg op de vollopende wegen naar de A15 noodzakelijk geworden. Daar moet in 
geïnvesteerd worden. Tussen al die auto’s moet de jeugd veilig naar goede en passende scholen, 
sportclubs en vrienden kunnen fietsen. Met goed onderwijs vanaf de basisschool tot en met hoger 
onderwijs, maken we Tiel nog aantrekkelijker!

Michael Sewalt 

Verbetering van de overheid spreekt mij vanuit mijn werk enorm aan. We kunnen onszelf als 
gemeente Tiel en als overheid in het algemeen op nog zoveel manieren verbeteren, waarmee we 
taken en plichten van de gemeente alleen maar vergemakkelijken en ook de betrokkenheid van 
burgers en ondernemers groter kunnen maken. ‘Ontregelen’ noemt D66 dat. Dit is lastig, maar 
werpt wel vruchten af! Daar werk ik graag vanuit D66 aan mee.

37

Mehmet Yüce 

Ook ik vind het erg belangrijk om in een schone en veilige stad te wonen en te kunnen bewegen. 
Daarvoor is het goed te onderstrepen meer geld uit te geven aan reiniging en  aan preventie van 
zwerfvuil. Dat we op dit gebied elkaar wijzen op het belang van een schone stad, is belangrijk. 
Gezondheid speelt hierbij zeker een rol en dat is ook een aspect van veiligheid.
Een ander punt van veiligheid is de bestrijding van de chaos van verkeersborden, die echter wel 
verband houdt met de inrichting van de openbare ruimte en straten. Hoe eenvoudiger, hoe rustiger 
en dus hoe veiliger.

Krista Vermeulen 

Ik woon met mijn gezin alweer 13 jaar met veel plezier in Tiel. Deze stad heeft zoveel moois, maar 
we kunnen Tiel nog beter maken. Nu we met Zinder een prachtig visitekaartje voor de binnenstad 
hebben gekregen, wordt het tijd om van de Waalkade een trekpleister te maken. Ik denk hierbij aan 
een groene openbare ruimte, waar ook evenementen zoals Appelpop, de kermis en markten een 
plek kunnen vinden. Om het groeiende Passewaaij leefbaar te houden, is een derde 
ontsluitingsweg op de vollopende wegen naar de A15 noodzakelijk geworden. Daar moet in 
geïnvesteerd worden. Tussen al die auto’s moet de jeugd veilig naar goede en passende scholen, 
sportclubs en vrienden kunnen fietsen. Met goed onderwijs vanaf de basisschool tot en met hoger 
onderwijs, maken we Tiel nog aantrekkelijker!

Michael Sewalt 

Verbetering van de overheid spreekt mij vanuit mijn werk enorm aan. We kunnen onszelf als 
gemeente Tiel en als overheid in het algemeen op nog zoveel manieren verbeteren, waarmee we 
taken en plichten van de gemeente alleen maar vergemakkelijken en ook de betrokkenheid van 
burgers en ondernemers groter kunnen maken. ‘Ontregelen’ noemt D66 dat. Dit is lastig, maar 
werpt wel vruchten af! Daar werk ik graag vanuit D66 aan mee.

37

Kim Schemkes 

Tiel als aantrekkelijke stad om te wonen, werken en leven, voor jong en oud. Met goede 
basisvoorzieningen, een aantrekkelijk horeca- en winkelaanbod en een stad die op de kaart wordt 
gezet als vernieuwend en vooruitstrevend met respect voor ons erfgoed. Een start is al gemaakt 
met de komst van Zinder, maar een aantrekkelijk waalfront en een nieuw zwembad horen hier 
zonder twijfel ook bij. Uitgaan van de kracht van Tiel en denken in mogelijkheden, daar zet ik mij 
graag voor in. 

Annelies Combecher 

De komende tijd wil ik graag, daar waar dat mogelijk is, helpen om achter de schermen over de in 
het verkiezingsprogramma genoemde onderwerpen mee te denken en mogelijk hand en span 
diensten te leveren. En wie weet in toekomst nog wel meer."
Een goed aanbod aan cultuur (in alle smaken die men wenst) geeft sfeer en vermaak voor 
iedereen en geeft ook een groter aanzien aan de stad Tiel vanuit haar regionale functie. D66 maakt 
zich hard voor meer cultuur in Tiel. 

Krishna Kurvers 

Mijn motivatie om via D66 met de lokale politiek mee te doen heeft deels te maken met mijn 
voorliefde voor D66 al mijn leven lang en mijn betrokkenheid bij lokale overheden vanuit mijn werk. 
Ik ben werkzaam als adviseur informatievoorziening voor lokale overheden en zit vanuit die functie 
regelmatig bij medewerkers, managers, directeuren, gemeentesecretarissen, wethouders en 
burgemeesters aan tafel.  
Dat wat mij het meest in het programma aanspreekt zijn 3 onderwerpen: cultuur, onderwijs en 
vernieuwing en verbetering van de overheid.  
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Mehmet Yüce

Michael Sewalt

Annelies Combecher

Krista Vermeulen

Kim Schemkes

Mehmet (51) kwam in 1976 naar Tiel en woont daar nog steeds. Inmiddels is hij getrouwd en 
heeft hij twee zonen. Zijn vrije tijd spendeert hij aan zijn gezin, sporten en het begeleiden van 
jongeren op het gebied van sport. Ook op het RSG Lingecollege komt hij dagelijks met de 
Tielse jeugd in aanraking door zijn rol als toezichthouder. Binnen de Turkse gemeenschap in 
Tiel is Mehmet zeer actief en treedt hij vaak op als verbindende schakel. Vanuit zijn werk als 
toezichthouder en ervaring met jongeren weet Mehmet hoe belangrijk onderwijs en veiligheid 
zijn voor een stad als Tiel. Mehmet onderstreept het belang om meer geld uit te geven aan 
reiniging en aan preventie van zwerfvuil. “Dat we op dit gebied elkaar wijzen op het belang 
van een schone stad, is belangrijk.”

Michael (42) is internationaal werkzaam als financieel riskmanager. “Verbetering van de 
overheid spreekt mij vanuit mijn werk enorm aan.” Michael ziet kansen voor de gemeente Tiel 
en als overheid in het algemeen om zich te verbeteren. “Hierdoor kunnen we de taken en de 
plichten van de gemeente alleen maar vergemakkelijken en ook de betrokkenheid van inwo-
ners en ondernemers groter maken.” ‘Ontregelen’ noemt D66 dat. “Dat is lastig, maar werpt 
wel vruchten af.” Daar werkt Michael graag vanuit D66 aan mee.

Annelies (60) is werkzaam binnen de cultuursector, onder andere als dirigent. “Een goed 
aanbod aan cultuur, in alle smaken die men wenst, geeft sfeer en vermaak voor iedereen en 
geeft ook een groter aanzien aan de stad Tiel vanuit haar centrumfunctie.” D66 maakt zich 
hard voor goede culturele voorzieningen in Tiel en Annelies is daar trost op!  Annelies woont 
met veel plezier in Passewaaij.

Krista (45) woont met haar gezin nu alweer 13 jaar met veel plezier in Tiel. “Deze stad heeft 
zoveel moois, maar we kunnen Tiel nog beter maken.” Krista vindt dat we met Zinder een 
prachtig visitekaartje voor de binnenstad hebben gekregen. “Nu wordt het tijd om van de 
Waalkade een trekpleister te maken! Ik denk hierbij aan een groene openbare ruimte, waar 
ook evenementen zoals Appelpop, de kermis en markten een plek kunnen vinden.” Als 
inwoonster van Passewaaij ziet Krista het belang van een derde ontsluitingsweg. “Om het 
groeiende Passewaaij leefbaar te houden is dit echt noodzakelijk. Daar moet in geïnvesteerd 
worden.”

Kim (35) woont haar hele leven al in Tiel en voelt zich dan ook sterk verbonden met de Tielse 
gemeenschap. Ze is werkzaam als advocaat bouw- en vastgoedrecht en in haar vrije tijd 
bezoekt ze graag de sportschool. “Tiel als aantrekkelijke stad om te wonen, werken en leven, 
voor jong en oud. Met goede basisvoorzieningen, een aantrekkelijk horeca- en winkelaanbod 
en een stad die op de kaart wordt gezet als vernieuwend en vooruitstrevend met respect voor 
ons erfgoed. Een start is al gemaakt met de komst van Zinder, maar een aantrekkelijk waalf-
ront en een nieuw zwembad horen hier zonder twijfel ook bij.” Uitgaan van de kracht van Tiel 
en denken in mogelijkheden, daar zet Kim zich graag voor in.
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Ekko Aertsen 

Ik vind het openbaar vervoer  er de laatste jaren niet op vooruit is gegaan. We hebben dan wel en 
half-uurs verbinding met Utrecht, maar deze trein gaat er steeds langer over doen!
De overstap van de trein uit Arnhem naar de trein van Utrecht wordt ook al slechter. De wachttijden 
zijn nu best lang!
Tevens is onlangs de busdienst tussen Tiel en Geldermalsen opgeheven. Idee? Een stevige lobby 
voor het doortrekken van de trein uit Dordrecht naar Tiel, zodat er een Arriva-aansluiting ontstaat, 
er een kwartiers verbinding tussen Tiel en Geldermalsen is, waarmee de verbinding tussen de 
Betuwe met Utrecht en Den Bosch een stuk verbetert.

Jaap Velthuijzen 

Voor mij en de inwoners van Tiel is het belangrijk is, dat D66 een zo groot mogelijke partij wordt. 
Dit omdat inwoners van Tiel zich vrij en veilig kunnen voelen, zich kunnen ontplooien op de manier 
die zij zelf wenselijk vinden en daarbij zo min mogelijk gehinderd of betutteld worden door regeltjes 
van of door anderen. D66 gaat voor deze individuele vrijheid en streeft er naar omdat zo goed 
mogelijk te waarborgen. Dit ondersteun ik graag!

Pierre van der Schaaf

Vrijwilligerswerk is inmiddels een heel belangrijk onderdeel van onze samenleving geworden. Er 
wordt steeds meer een beroep gedaan op vrijwillige bijdragen van steeds meer mensen. Doordat
we allemaal ook wat langer leven, is het belangrijk om bezig te zijn, zeker door deel te nemen aan 
het maatschappelijk gebeuren. Dit is zeker geen alleenrecht van de beroepsbevolking. Leven is zo 
veel mogelijk actief deelnemen aan de maatschappij. De vrijwilliger in de eerste plaats heeft hier 
veel aan, doch ook het algemeen belang. Het mes snijdt aan twee kanten.
Het moet echter niet zo zijn, dat vrijwilligers plaatsen van de beroepskrachten gaan innemen! 
Goede samenwerking tussen vrijwilliger en beroepskracht in onmisbaar en de sleutel tot menig 
succesvol inwonersinitiatief.
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Nico Ebbinkhuijsen 

De reden dat ik voor 100 % achter het programma van D66 Tiel sta, is dat het een hele mooie 
balans is tussen de verantwoordelijkheid van de inwoner en de verantwoordelijkheid van de 
gemeente: 
Voor de betrokken burger is het voorstel om iedere wijk een ‘voucher’ te geven met een te 
besteden bedrag dat zij naar eigen inzicht kunnen besteden een prachtig voorbeeld van 
‘burgerbetrokkenheid’.  De ‘gemeenschappelijk’ gevoelde verantwoordelijkheid is op andere 
gebieden verwoord: onderwijs, duurzaamheid en veiligheid & wonen.  
In het kort zijn voor mij belangrijke onderwerpen in het programma: Duurzaamheid en milieu, 
vouchers voor wijkbewoners en de 3e ontsluitingsweg voor de wijk Passewaaij. 

Misha van Oostveen 

Onderwijs spreekt mij aan als ouder van 2 tieners en ook als voorstander van een leven lang leren. 
Onderwijs is de motor van onze maatschappij, zowel om onze kinderen en onszelf te laten groeien 
en bloeien maar ook als basis voor een goede economisch gezonde maatschappij. Zowel lokaal 
als landelijk is onderwijs cruciaal om daarmee ons vernieuwend en innoverend vermogen te blijven 
houden. Mijn partner en ik gaan regelmatig met de kinderen naar het zwembad en ik breng graag 
een bezoek aan de bibliotheek in het cultuurcentrum Zinder. Wat dat betreft heeft Tiel mijn inziens 
alle (basis)voorzieningen voor een jong gezin en is er genoeg te doen. Om dit soort initiatieven op 
een juiste manier te ondersteunen, zit ik bij D66 op de goede plek. 

Anouk Hermans 

3 jaar geleden kwam ik met mijn gezin vanuit Utrecht naar Tiel omlandelijker te wonen. Dat is 
gelukt! Vanuit Passewaaij vertrekken we in het weekend graag richting Zennewijnen voor onze 
vaste hardlooproute of op de fiets. Ik ben daarom ten eerste blij dat D66 met veel aandacht voor 
duurzaamheid eraan bijdraagt de omgeving zo aantrekkelijk mogelijk te 
houden voor mij en vele anderen. 
Als zorginkoper jeugdzorg voor de regio Zuid-Holland Zuid (van Oud-Beijerland t/m Gorinchem) 
ben ik uiteraard betrokken bij het wel en wee van de jonge inwoner van Tiel. Maar ook de oudere 
zorgbehoevende inwoner van Tiel en de kwetsbare personen hebben met mijn ervaring als 
manager binnen de zorg mijn aandacht. Zij die verantwoordelijkheid niet of onvoldoende kunnen 
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dragen dienen niet uit het oog verloren te worden. Ik ben daarbij voorstander van het terugdringen 
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3 jaar geleden kwam ik met mijn gezin vanuit Utrecht naar Tiel omlandelijker te wonen. Dat is 
gelukt! Vanuit Passewaaij vertrekken we in het weekend graag richting Zennewijnen voor onze 
vaste hardlooproute of op de fiets. Ik ben daarom ten eerste blij dat D66 met veel aandacht voor 
duurzaamheid eraan bijdraagt de omgeving zo aantrekkelijk mogelijk te 
houden voor mij en vele anderen. 
Als zorginkoper jeugdzorg voor de regio Zuid-Holland Zuid (van Oud-Beijerland t/m Gorinchem) 
ben ik uiteraard betrokken bij het wel en wee van de jonge inwoner van Tiel. Maar ook de oudere 
zorgbehoevende inwoner van Tiel en de kwetsbare personen hebben met mijn ervaring als 
manager binnen de zorg mijn aandacht. Zij die verantwoordelijkheid niet of onvoldoende kunnen 
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dragen dienen niet uit het oog verloren te worden. Ik ben daarbij voorstander van het terugdringen 
van onnodige bureaucratie.

Nico Ebbinkhuijsen 

De reden dat ik voor 100 % achter het programma van D66 Tiel sta, is dat het een hele mooie 
balans is tussen de verantwoordelijkheid van de inwoner en de verantwoordelijkheid van de 
gemeente: 
Voor de betrokken burger is het voorstel om iedere wijk een ‘voucher’ te geven met een te 
besteden bedrag dat zij naar eigen inzicht kunnen besteden een prachtig voorbeeld van 
‘burgerbetrokkenheid’.  De ‘gemeenschappelijk’ gevoelde verantwoordelijkheid is op andere 
gebieden verwoord: onderwijs, duurzaamheid en veiligheid & wonen.  
In het kort zijn voor mij belangrijke onderwerpen in het programma: Duurzaamheid en milieu, 
vouchers voor wijkbewoners en de 3e ontsluitingsweg voor de wijk Passewaaij. 
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Onderwijs is de motor van onze maatschappij, zowel om onze kinderen en onszelf te laten groeien 
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Krishna Kurvers

Misha van Oostveen

Ekko Aertsen

Nico Ebbinkhuijsen

Anouk Hermans

De motivatie van Krishna (48) om via D66 met de lokale politiek mee te doen heeft deels te 
maken met zijn voorliefde voor D66 en zijn betrokkenheid bij lokale overheden vanuit zijn 
werk. Krishna is werkzaam als adviseur informatievoorziening voor lokale overheden en zit 
vanuit die functie regelmatig bij medewerkers, managers, directeuren, gemeentesecretaris-
sen, wethouders en burgemeesters aan tafel. Krishna zet zich graag in voor cultuur, onder-
wijs en vernieuwing en verbetering van de overheid. 

Misha (46) is een Tielse sportliefhebber pur sang. Met uitzondering van zijn periode die hij 
aan de sportacademie in Den Haag doorbracht, heeft hij altijd in Tiel gewoond. Als trotse 
echtgenoot en vader is hij veel op de hockeyclub te vinden waar hij training geeft. Misha heeft 
16 jaar gymnastiek gedoceerd voordat hij afdelingsleider werd van de brugklassen bij het 
RSG Lingecollege in Tiel. “Onderwijs spreekt mij aan als ouder van twee tieners en ook als 
voorstander van een leven lang leren.” Misha ziet onderwijs als de motor van onze maat-
schappij, zowel om onze kinderen en onszelf te laten groeien en bloeien, maar ook als basis 
voor een economisch gezonde maatschappij. “Mijn partner en ik gaan regelmatig met de 
kinderen naar het zwembad en ik breng graag een bezoek aan de bibliotheek.”

Ekko (44) woont alweer enkele jaren in Tiel en voelt zich daar helemaal op zijn plek. Ekko 
vindt dat het openbaar vervoer er de laatste jaren niet op vooruit is gegaan. “We hebben dan 
wel een half-uurs verbinding met Utrecht, maar deze trein gaat er steeds langer over doen! 
Ook de overstap van de trein uit Arnhem naar de trein van Utrecht is een aandachtspunt. De 
wachttijden zijn nu best lang.” Ekko is voor een stevige lobby voor het doortrekken van de 
trein uit Dordrecht naar Tiel, zodat er een Arriva-aansluiting ontstaat, er een kwartiers verbin-
ding tussen Tiel en Geldermalsen is, waarmee de verbinding tussen de Betuwe met Utrecht 
en Den Bosch een stuk verbetert.

Nico (64) helpt medewerkers, managers en directies in onder meer de autobranche bij het 
verbeteren van hun kennis en communicatieve vaardigheden. Nico realiseert dit door middel 
van het verzorgen van trainingen en begeleiding in hun dagelijkse omgeving. Nico komt uit 
Amsterdam, maar woont met veel plezier in Passewaaij. “D66 staat voor een mooie balans 
tussen de verantwoordelijkheid van de inwoner en de verantwoordelijkheid van de gemeen-
te. Een goed voorbeeld hiervan is het idee om iedere wijk een ‘voucher’ te geven met een te 
besteden bedrag dat zij naar eigen inzicht kunnen besteden.” Voor Nico is inwonerbetrokken-
heid dus een belangrijk speerpunt. Andere belangrijke onderwerpen zijn voor hem milieu en 
duurzaamheid en de derde ontsluitingsweg voor Passewaaij.

Anouk (42) is drie jaar geleden met haar gezin vanuit Utrecht naar Tiel verhuist. Vanuit Pas-
sewaaij trekt ze in het weekend graag richting Zennewijnen voor een vaste hardlooproute of 
op de fiets. Anouk is blij dat D66 met veel aandacht voor duurzaamheid eraan bijdraagt de 
omgeving zo aantrekkelijk mogelijk te houden voor haar en vele anderen. Anouk is zorginko-
per jeugdzorg voor de regio Zuid-Holland Zuid (van Oud-Beijerland tot en met Gorinchem). 
“Ik ben uiteraard betrokken bij het wel en wee van de jonge inwoner van Tiel. Ook de oudere 
zorgbehoevende inwoner van Tiel en de kwetsbare personen hebben met mijn ervaring bin-
nen de zorg mijn aandacht. Zij die verantwoordelijkheid niet of onvoldoende kunnen dragen 
dienen niet uit het oog verloren te worden.” Daarbij is Anouk voorstander van het terugdrin-
gen van onnodige bureaucratie. 
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Ekko Aertsen 

Ik vind het openbaar vervoer  er de laatste jaren niet op vooruit is gegaan. We hebben dan wel en 
half-uurs verbinding met Utrecht, maar deze trein gaat er steeds langer over doen!
De overstap van de trein uit Arnhem naar de trein van Utrecht wordt ook al slechter. De wachttijden 
zijn nu best lang!
Tevens is onlangs de busdienst tussen Tiel en Geldermalsen opgeheven. Idee? Een stevige lobby 
voor het doortrekken van de trein uit Dordrecht naar Tiel, zodat er een Arriva-aansluiting ontstaat, 
er een kwartiers verbinding tussen Tiel en Geldermalsen is, waarmee de verbinding tussen de 
Betuwe met Utrecht en Den Bosch een stuk verbetert.

Jaap Velthuijzen 

Voor mij en de inwoners van Tiel is het belangrijk is, dat D66 een zo groot mogelijke partij wordt. 
Dit omdat inwoners van Tiel zich vrij en veilig kunnen voelen, zich kunnen ontplooien op de manier 
die zij zelf wenselijk vinden en daarbij zo min mogelijk gehinderd of betutteld worden door regeltjes 
van of door anderen. D66 gaat voor deze individuele vrijheid en streeft er naar omdat zo goed 
mogelijk te waarborgen. Dit ondersteun ik graag!

Pierre van der Schaaf

Vrijwilligerswerk is inmiddels een heel belangrijk onderdeel van onze samenleving geworden. Er 
wordt steeds meer een beroep gedaan op vrijwillige bijdragen van steeds meer mensen. Doordat
we allemaal ook wat langer leven, is het belangrijk om bezig te zijn, zeker door deel te nemen aan 
het maatschappelijk gebeuren. Dit is zeker geen alleenrecht van de beroepsbevolking. Leven is zo 
veel mogelijk actief deelnemen aan de maatschappij. De vrijwilliger in de eerste plaats heeft hier 
veel aan, doch ook het algemeen belang. Het mes snijdt aan twee kanten.
Het moet echter niet zo zijn, dat vrijwilligers plaatsen van de beroepskrachten gaan innemen! 
Goede samenwerking tussen vrijwilliger en beroepskracht in onmisbaar en de sleutel tot menig 
succesvol inwonersinitiatief.
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Jaap Veldhuijzen

Bart van den Hurk

Pierre van der 
Schaaf

Laurens Verspuij

Jaap (73) is als vrijwilliger actief als chauffeur op de buurtbus Tiel – Zaltbommel. Jaap vindt 
het belangrijk dat D66 een zo groot mogelijke partij wordt. “Dit omdat inwoners van Tiel zich 
vrij en veilig kunnen voelen, zich kunnen ontplooien op de manier die zij zelf wenselijk vinden 
en daarbij zo min mogelijk gehinderd of betutteld worden door regeltjes van of door anderen.” 
D66 gaat voor deze individuele vrijheid en streeft er naar dit zo goed als mogelijk te waarbor-
gen. “Dit ondersteun ik graag!”

Samen met zijn vriendin en twee kinderen woont Bart (51) alweer zestien jaar met veel plezier 
in Tiel. Koken is een grote hobby. Daarnaast trekt Bart voor zijn werk veel door Europa. Als 
business consultant voor een Amerikaans softwarebedrijf werkt hij op projectbasis voor 
Europese klanten. Bart heeft veel waardering voor de komst van Zinder. “Zinder geeft muziek- 
en cultuureducatie en ook de bibliotheek een glanzend nieuw gezicht.” En D66 Tiel wil door. 
“Zij ondersteunt sportclubs, bouwt mee aan de nieuwe MAVO en maakt zich sterk voor het 
ROC Rivor en de komst van HBO-opleidingen naar de stad.” Dit alles maakt dat Bart zich 
thuis voelt bij D66. “Sterker onderwijs en serieuze aandacht voor sport en spel geven ieder-
een betere kansen. Tiel groeit, dankzij D66. En dat steun ik!”

Pierre (72) heeft eeuwenoude roots in Tiel, is getrouwd, heeft drie kinderen en houdt zich 
graag bezig met muziek en geschiedenis. Daarnaast verzorgt hij lezingen en verricht hij vrij-
willigerswerk. “Vrijwilligerswerk is inmiddels een heel belangrijk onderdeel van onze samen-
leving geworden. Er wordt steeds meer een beroep gedaan op vrijwillige bijdragen van steeds 
meer mensen. Doordat we allemaal ook wat langer leven, is het belangrijk om bezig te zijn, 
zeker door deel te nemen aan het maatschappelijk gebeuren. Dit is zeker geen alleenrecht 
van de beroepsbevolking.” Voor Pierre is leven zo veel mogelijk actief deelnemen aan de 
maatschappij. “Het moet echter niet zo zijn dat vrijwilligers plaatsen van de beroepskrachten 
gaan innemen! Goede samenwerking tussen vrijwilliger en beroepskracht is onmisbaar en de 
sleutel tot menig succesvol inwonersinitiatief.” 

Als geboren en getogen Tielenaar kent Laurens (38) de stad als geen ander. Laurens is de 
afgelopen twaalf jaar wethouder geweest voor D66 in Tiel. Hiervoor heeft hij bijna tien jaar 
voor de klas gestaan als docent economie. Laurens leest graag in zijn vrije tijd en is regelma-
tig te vinden in Schouwburg en Filmtheater Agnietenhof. “D66 staat voor ambitie. Ambitie om 
samen met de inwoners Tiel verder te ontwikkelen als aantrekkelijke centrumstad. Een stad 
waar het bruist, omdat het beschikt over goede voorzieningen voor sport, cultuur, onderwijs 
en werkgelegenheid. D66 heeft daar de afgelopen twaalf jaar bestuurlijke verantwoordelijk-
heid voor genomen. Wat dat betreft krijgt D66 het voor elkaar!”
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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! 

@D66Tiel 
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