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‘We moeten het in 
Tiel samen doen’

Luisteren, nadenken, 
praten en knuffelen

PvdA-magazine gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014



Voor u ligt het magazine CORRY dat de Tielse PvdA uitgeeft ter 
gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezing op 19 maart. Een 
magazine waar onze lijsttrekker Corry van Rhee-Oud Ammer-
veld haar naam aan heeft gegeven. We hebben voor die naam 
gekozen omdat zij een kandidaat is op wie wij trots zijn en in 
wie wij veel vertrouwen hebben. In dit blad maakt u nader ken-
nis met haar en met wat haar inspireert. Zo brengen we haar 
nog dichter bij u als lezer van dit blad.

Het gaat natuurlijk niet alleen om Corry. Het magazine geeft op 
prettig leesbare wijze aan hoe de PvdA zich de komende raads-
periode weer sterk wil maken voor de gemeente Tiel. Voor een 
toekomst met perspectief. Voor een sterk en sociaal Tiel.
Dat is geen gemakkelijke opgave want veel mensen maken zich 
zorgen over hun toekomst. Onze samenleving is op tal van ter-
reinen ingewikkelder en onpersoonlijker geworden. Dat maakt 
mensen onzeker en ze kunnen het gevoel krijgen er niet meer 
bij te horen. Of ze zetten zich af tegen anderen.

In een dergelijke situatie is het een uitdaging om de inwoners 
van onze gemeente een fatsoenlijk bestaan te garanderen. Die 
uitdaging gaat de PvdA graag aan door vooral te investeren in 
onze drie hoofdthema’s: werk, zorg en onderwijs.
De PvdA is een partij die gedurende een lange reeks van jaren 
nauw verbonden is met de gemeente Tiel. Een partij die bestuur-
lijke uitdagingen aandurft en niet aan de kant gaat staan roepen. 

Makkelijk scoren en kortetermijnpolitiek; dat is onze aanpak 
niet. Goed luisteren en daarna verantwoorde keuzes maken, dat 
is onze aanpak wel. Keuzes die soms niet direct resultaat opleve-
ren, waar wel duurzaam zijn en erg belangrijk voor de toekomst.

Dit hebben wij de afgelopen jaren laten zien en daarmee gaan 
we door. Met uw steun en met Corry. 

George Harteman, voorzitter PvdA Tiel

Over dit magazine
De verkiezingsprogramma’s van de politieke par-
tijen nodigen doorgaans niet uit om er diep 
in te duiken. Voor veel mensen saaie kost. Toch is 
het belangrijk om te weten wat een politieke partij 
te bieden heeft.  Daarom presenteert de PvdA Tiel 
een nieuwe en veel aantrekkelijker methode om u 
te informeren: het full colour magazine CORRY. 
Een blad om lekker te lezen en misschien wel een 
weekje te bewaren tot 19 maart, de dag van de 
verkiezingen voor de gemeenteraad. Want op die 
dag zou CORRY u nog wel eens van pas kunnen 
komen bij uw keuze.

2 3

Colofon
Magazine CORRY is een uitgave van de 
Partij van de Arbeid afdeling Tiel ter gelegenheid 
van de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014.

Tekst: André van der Vlerk, Jan Beijer, 
Laura Metiary,

Fotografie: Raphaël Drent, Jan Bouwhuis

Productie: Jan Beijer

Lay out: Abdel Saddiki

Druk: Van Kooy Reclame BV, Tiel

Bezorging: S.N. van der Meer, Gorinchem

Oplage: 17.000



‘Tiel is een prachtige 
stad in de groei’

De stad Tiel vervolmaken, zonder dat iemand in de kou 
komt te staan. Dat is de missie van wethouder Corry van 
Rhee-Oud Ammerveld, die in dit interview openhartig 
praat over haar jeugd, haar keuze voor de PvdA en haar 
idealen. ‘Weinig bereiken in deze maatschappij is niet 
altijd je eigen schuld.’

Ik sprak laatst een Tielse vrouw die je mailde met een zakelijke 
vraag. Ze kreeg meteen een mail terug. Wat zegt dit over jou? ‘Alle 
inwoners moeten antwoord krijgen, dat is een kwestie van goed 
fatsoen. Als ik écht geen tijd heb laat ik de beantwoording wel 
eens over aan een ambtenaar, maar zelf een mail sturen kost 
soms net zoveel tijd als eerst een ambtenaar influisteren wat 
die moet antwoorden. Het zegt misschien ook iets over hoe 
dicht ik bij de burger wil staan. Wat ik graag doe is mijn eigen 
critici organiseren. Vaak lees ik commentaar op Facebook in 
de zin van: ‘de gemeente dit of dat, niemand luistert’.  Zulke 
mensen nodig ik graag op de koffie uit om nader met elkaar 
van gedachten te wisselen.’

Uit wat voor milieu kom je? ‘Uit een rooms-katholiek gezin met 
een Brabantse moeder en Overijsselse vader. Bourgondisch 
versus wat strenger katholicisme.’

Wat kreeg de overhand? ‘Het Bourgondische van mijn moeder, 
want zij was het vaakst thuis. Mijn moeder had een vrolijker 
karakter, zij leeft trouwens nog. Mijn vader is van 1922 en leeft 
niet meer. Hij vertegenwoordigt de generatie die moeilijk com-
municeerde en moeite had om emoties te uiten. Een zwartwit 
kijker ook: goed is goed en slecht is slecht; complimentjes ho-
ren er niet bij. Aan de andere kant was hij een harde werker, op 
zondag gingen we met z’n allen fietsen en tegen Sinterklaastijd 
was hij de man die de cadeautjes maakte, zoals een poppen-
wieg van stalen buizen. Dan maakte mijn moeder de stoffen 
bekleding. Het zag eruit alsof het direct uit de winkel kwam. 
Dus ook een warm gezin.’

Hoe heeft het jouw jeugd gevormd? ‘Het sociale heb ik wel van 
mijn moeder meegekregen. Mijn vader was van: liever dood 
dan rood. Ik heb hem echt verdriet gedaan toen ik lid werd van 

Corry van Rhee-Oud Ammerveld is in 

1956 geboren in Dordrecht en volgde de 

Politieopleiding. Met haar man Will van 

Rhee, oud-manager bij de KNVB, woonde 

ze in onder meer Krimpen aan den IJssel 

en het Drentse Rolde, voordat ze samen 

met hun drie kinderen in 1993 in Tiel 

kwamen wonen. Corry kwam in 2002 voor 

de PvdA in de gemeenteraad en volgde in 

2009 Willem Gradisen op als wethouder. 

Voor de nieuwe raadsperiode 2014-2018 

stelt ze zich voor de tweede keer kandidaat 

als wethouder. Corry had de afgelopen vier 

jaar onder andere economische zaken, 

arbeidsmarktbeleid, ruimtelijke ordening 

en waterbeleid in haar portefeuille.

de PvdA. Want ja: hij had gefaald en kon zijn principes ken-
nelijk niet goed overbrengen.’

Aanvankelijk was je lid van CDA, later sloot je je bij de PvdA aan. 
Vanwaar deze switch?  ‘We praten hier wel over twintig jaar 
geleden. De C van CDA was voor mij een twistpunt. Als God al 
bestaat, moet je dat dan met politiek vermengen? Nee, vond ik. 
Ieder mens regeert namelijk vanuit christelijke waarden. Gij 
zult niet doden, gij zult niet stelen – de tien geboden is in feite 
ónze wet. Alles in de wet is gebaseerd op Bijbelse uitgangspun-
ten en is te herleiden tot goede omgangsvormen. Als je met 
beide voeten in deze maatschappij staat, horen al deze beginse-
len erbij. Alleen: politiek hoort volgens mij gescheiden te zijn 
van geloof in God. Daarom dacht ik: geen christelijke partij.’

‘Ik organiseer graag 
mijn eigen critici’ 
Dan nog zijn er meer partijen waar je uit kunt kiezen? ‘Ik heb 
getwijfeld tussen PvdA en D66. Mijn vader was hoofd elektri-
cien in een fabriek, mijn moeder werkte parttime in de winkel, 
wat heel vooruitstrevend was voor die tijd. Het was geen gezin 
waarin het vanzelfsprekend was om te gaan studeren; havo was 
al heel wat. Eigenlijk hoor ik tot de eerste generatie die kansen 
kreeg los van milieu en afkomst. Mijn man Will komt uit een 
Eindhovens gezin met veertien kinderen die bijna automatisch 
naar de Philipsschool gingen. Hij heeft naast een baan havo en 
atheneum gedaan en is vervolgens rechten gaan studeren. Wij 
hebben onze kansen gehad en er zelf wat van gemaakt. Aan de 
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andere kant hebben we geluk gehad: veilige basis thuis, gezond 
van lijf en leden, een goed werkend stel hersenen – je krijgt 
het allemaal cadeau. Dat kan niet iedereen zeggen. Het feit dat 
wij zoveel geluk hebben gehad en veel hebben bereikt, moet je 
delen met de mensen die deze kansen níet hebben gehad. Met 
hun moet je solidair zijn. Geen eigen schuld, dikke bultverhaal. 
Heb je niets bereikt in de maatschappij, dan is het niet altijd je 
eigen schuld.’

Kijkend naar Tiel: wat voor stad zie je? ‘Een prachtige stad in de 
groei, dus een stad die niet af is. Maar je ziet wel dat het eraan 
komt en dat het straks gaat kloppen. Neem de omgeving bij het 
GGR-gebouw en de rechtbank. Dat is nu nog geen fraai stukje 
Tiel, maar er zit beweging in. Ook het gebied waar de klimaat-
dijk komt: het is niet af maar het wordt hartstikke mooi.’

In 2009 werd je wethouder. Wat was je grote plan voor Tiel? ‘Op 
dat moment kwamen de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 
eraan, dat was nog maar een half jaar. Toen had ik één doel: 
niemand mag merken dat mijn voorganger Willem Gradisen 
is weggegaan. Alles wat hij had gedaan moest doorlopen, er 
mochten geen gaten vallen. Gelukkig dat ik in de jaren ervoor 
veel klussen heb gedaan als interim-manager. Dan pik je snel 
de hoofdlijnen eruit: dit bewaken, daar geen lijken uit de kast.’

De klimaatdijk in Tiel-Oost is onder jouw leiding tot een goed einde 
gebracht. Welke eigenschappen waren daarvoor nodig? ‘Commu-
nicatie, de juiste mensen vinden, mensen op één lijn krijgen, 
overtuigingskracht, lange adem, mensen aan je binden. Ook 
heel veel geduld. Ik straal het niet uit, maar ik kan het wel heb-
ben. Willem Gradisen was al bezig met de klimaatdijk, dus dit 
proces moest afgerond worden. En ik kan je zeggen: een hele 
klus om zoveel partijen – provincie, gemeente, Rijkswaterstaat, 
waterschap, Dienst Landelijk Gebied – aan het rollen te krijgen. 
Ik wilde er per se een klap op hebben en het is gelukt. De 
handtekening staat eronder, het plan is zelfs al aanbesteed. Dat 
betekent dat Tiel-Oost definitief droge voeten krijgt en er over 
twee à drie jaar een natuurgebied in de uiterwaarden ligt waar 
Tielenaren kunnen wandelen, sporten en veel plezier aan gaan 
beleven.’

Over geduld gesproken. Insiders zeggen: Corry is geduldiger 
geworden? ‘Als raadslid mag je meer zeggen, als wethouder 
moet je meer slikken. Wat een raadslid zegt en de manier 
waarop, dat kan een wethouder niet altijd zeggen. Dat is een 
rol waar je in moet komen. Maar ik moet eerlijk zeggen: ik ben 
niet zo van het wennen. Ik herinner me van mijn begintijd 
als wethouder een raadsbesluit over het bestemmingsplan in 
Passewaaij, waarvan ik echt dacht: dit is een onverantwoord 
voorstel. En dan zeg ik dat ook. Maar je leert in de politiek ook 
dat de 100 procentwaarheid niet bestaat. Je kunt rechts- of 
linksom. Als ik links wil en de raad wil rechtsom, dan doen we 
het rechtsom. De raad is de baas, als je het zo bekijkt.”

Arbeidsmarktbeleid en economische zaken. Met hoeveel procent wil 
je de relatief hoge werkloosheid in Tiel terugdringen? ‘Het per-
centage moet in ieder geval naar beneden, het zou niet hoger 
moeten zijn dan het landelijke percentage. We zetten daar vol 
op in door meer bedrijven en dus banen naar Tiel te halen. 

Eigenlijk ben ik niet van de star geformuleerde einddoelen, 
maar probeer me een beeld te vormen van het gewenste eind-
resultaat. Alles wat ik doe moet daarin passen.’ 

‘Met de klimaatdijk 
was het een hele klus 
om partijen aan het 
rollen te krijgen’
Op welk vlak maakte de PvdA in de afgelopen vier jaar het verschil? 
‘Je moet het vaak hebben van kleine succesjes en nuances. De 
Kinderraad bijvoorbeeld: was een initiatief van ons. Verder 
ben ik echt trots op het feit dat H&M is binnengehaald; een 
echte aanwinst voor de binnenstad. Daarnaast hebben we in 
deze periode de uitbreiding van Medel gerealiseerd: dat levert 
vele honderden banen op. De afgelopen jaren heeft de Regio 
Rivierenland volop geïnvesteerd in de ontwikkeling van de 
logistieke hotspot. Dat heeft ervoor gezorgd dat Tiel en onze 
regio internationaal in de picture staan. Een echt ‘PvdA-ding’ is 
maatschappelijk verantwoord ondernemen en social return bij 
inkoopbeleid. Dat onderwerp hadden we de afgelopen vier jaar 
hoog op de agenda gekregen – en dat blijft het ook. Bij lokale 
aanbestedingen snijdt het mes namelijk aan twee kanten: je 
haalt bijstandsgerechtigden uit de kaartenbak en tegelijk bied 
je lokale ondernemers kansen op opdrachten.’

Tussen 2010 en 2014 was je de enige vrouw in het college. Hoe 
essentieel is de aanwezigheid van een vrouw?
‘Héél essentieel! Vrouwen staan nog steeds op achterstand. In 
de directie van veel organisaties zitten bijna allemaal man-
nen. Ook in het management van bedrijven maken mannen 
de dienst uit. Ik let hier sterk op bij bestuurlijke overleggen 
waar ik bij aanschuif. In de regel geldt dat slechts één op de 
vijf vrouw is. Zet dat af tegen het feit dat beide seksen in de 
maatschappij met vijftig procent vertegenwoordigd zijn. Voor 

Voor de foto op de verkiezingsposter van 
de PvdA heeft ze een rood jasje aange-
trokken. Niet omdat ze zo uitgesproken 
rood is. Maar wel om haar gevoel voor 
de PvdA tot uitdrukking te brengen. En 
dat is een warm gevoel. Ze houdt van 
haar partij, ze houdt van Tiel. Corry van 
Rhee-Oud Ammerveld is in korte tijd 
uitgegroeid tot een welhaast niet meer 
weg te denken factor in de Tielse ge-
meenteraad, waar ze als enige vrouw in 
het college van B en W zit. Daar was ze 

een goede besluitvorming in het bedrijfsleven, maar ook bij-
voorbeeld in de gemeenteraad of een college, is een evenwich-
tige mix nodig van mannelijke én vrouwelijke eigenschappen. 
Daarnaast vind ik dat wij als gemeente een voorbeeldfunctie 
hebben naar bedrijven, maar ook naar vrouwen zelf. Veel vrou-
wen hebben óf de ambitie niet óf durven niet óf willen niet. 
Dan vind ik: je hebt ook als vrouw een verantwoordelijkheid!’

als wethouder en loco-burgemeester de 
opvolger van Willem Gradisen, eveneens 
een bestuurder met een groot hart voor 
de gemeente Tiel, waar hij geboren en 
getogen is.

Raadslid Jan Beijer maakte zowel Willem 
Gradisen als Corry van Rhee mee in de 
gemeenteraad. “Willem was zo’n sterke 
factor binnen het bestuur van Tiel, dat ik 
altijd heb gedacht, sjonge, dat zal om de 
drommel niet meevallen om hem op te 

volgen. Corry is daar naar mijn mening 
bijzonder goed in geslaagd. Ze heeft ken-
nis van zaken en weet dus altijd precies 
waar ze het over heeft. Daarvoor krijgt ze 
steeds meer waardering van de gemeen-
teraad en van de inwoners, zo heb ik 
gemerkt. Ook van de pers, die haar een 
topplaats gaf bij de verkiezing van de 
beste plaatselijke politicus. Als PvdA zijn 
we blij dat we zo’n lijsttrekker hebben.”
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Vier jaar raadslid. Werkzaam bij NEC 

Nijmegen als supporterscoördinator.

“Als raadslid heb je veel tijd en ener-

gie nodig om het politieke bedrijf 

Laura Metiary 
in Tiel goed te leren kennen en je 

rol daarin te spelen. Ik heb er mijn 

draai nu gevonden en hoop ook de 

komende vier jaar mij weer te kunnen 

inzetten, vooral voor de sport.”

Met de gemeenteraadsverkiezing voor de deur, kijkt de PvdA graag nog even om naar de afgelopen zittingsperiode van de 
gemeenteraad. Dat was een periode met enerzijds lastige bestuurlijke beslissingen, als gevolg van de aangekondigde overgang van 
de zorg van het rijk naar de gemeente. Anderzijds waren het ook vier jaren, die op tal van fronten een positieve ontwikkeling te 
zien gaven. Er zijn heel wat resultaten geboekt. Zoals de bouw van het cultuurcentrum Westluidense Poort, die onlangs van start is 
gegaan. En de bouw van de Brede Zorgschool aan de Rivierenlandlaan. Deze school is bestemd voor zeer moeilijk lerende kinde-
ren met vaak een verstandelijke of lichamelijke beperking. Wat heeft de PvdA in samenwerkingsverband kunnen doen voor Tiel? 
We plaatsen een aantal voorbeelden op een rijtje: 

Even terugkijken...

...en even vooruit

✔ Bedrijvenpark Medel krijgt er 72 ha bedrijfsterrein bij. Dit 
levert werkgelegenheid voor enkele honderden mensen op. 

✔ De nieuwe containerterminal op Medel werd in gebruik 
genomen en recent voorzien van een betere toegangsweg en 
een grote portaalkraan.

✔ Het opknappen van de Vogelbuurt in Tiel-Oost.

✔ De realisering van de het wooncomplex 
en stadsvernieuwingsproject Hof van Valburg.

✔ Woongebied buurt 7 Passewaaij.

✔  Extra geld beschikbaar gesteld voor de bestrijding 
van armoede.

✔  Aanpak criminele jeugdgroep. Vermindering aantal inbra-
ken.

✔ Promoten van maatschappelijk en sociaal ondernemen om 
mensen met een achterstand aan een baan of stage te helpen.

✔ Regionale bedrijven meer kans geven bij aanbestedingen.

✔  Ontwikkeling van Fluvia Tiel. Hier komt een landschap 
met groen, natuur, recreatie en wonen. Een brede dijk moet te 
wateroverlast van Tiel-Oost verhelpen.

✔  Het Cool Naturepark in Tiel-Oost.

✔  Vernieuwing van bedrijfsterrein Latenstein met nieuwe 
bedrijven en betere wegen. 

✔  Gratis wifi in de Tielse binnenstad.

✔  Vestiging van H&M in de binnenstad. In korte tijd gereali-
seerd in een fraai vorm gegeven pand.

✔  Er kwam een kinderraad, een geslaagd initiatief om de 
schooljeugd bij het bestuur van de gemeente te betrekken.

✔  Renovatie Motel Tiel.

❍ Meer “social return”. Dit betekent dat bedrijven 
die een opdracht voor de gemeente uitvoeren, ook 
stageplaatsen of banen voor arbeidsgehandicapten 
beschikbaar stellen.

❍ Arbeidsgehandicapten krijgen zoveel mogelijk 
een normale baan aangeboden, met voldoende 
begeleiding. 

❍ Meer werkgelegenheid op Medel door nieuwe 
bedrijven.

❍ Betere ondersteuning van mantelzorgers.
Eén plan per gezin in de jeugdzorg. Daarom zorgen 
we ook voor betere samenwerking met de betrokken 
(jeugd)zorgaanbieders.

❍  Er moeten altijd voldoende betaalbare woningen 
beschikbaar zijn. 

❍ Eenvoudiger zorg. Minder regels zodat zorg op 
maat kan worden geboden. De PvdA  gaat uit van 
de eigen kracht van inwoners en helpt zonodig met 
passende zorg.

❍ Bestrijden van intimiderend gedrag en overlast 
van jongeren. Krachtige aanpak om het aantal wo-
ninginbraken te verminderen.

❍ Beter multifunctioneel gebruik van sportparken 
en sportaccommodaties.

❍ Culturele voorzieningen moeten toegankelijk en 
betaalbaar blijven.

❍ Bij bezuinigingen dragen de sterkste schouders 
de zwaarste lasten.

❍ Betere huisvesting onderwijs, zeker wat RSG 
Lingecollege betreft.
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Bedrijvenpark Medel wordt met 72 hectare uitgebreid.

De kinderraad van Tiel, een geslaagd initiatief van de Tielse PvdA.

kandidaat nr.

Werk, onderwijs en zorg. Dat zijn voor de komende jaren de speerpunten van de PvdA. Daarom maakt
de partij zich de komende tijd sterk voor onder meer:



Je zou hem met een gerust hart een politiek fenomeen kunnen noemen. 
Of op z’n minst een politiek talent. Nathan Gradisen (29) stapte als nieuw 
raadslid de gemeenteraad in en was korte tijd later al fractievoorzitter. 
De fractie keek naar de toekomst en zag in hem unaniem de man die 
het nieuwe gezicht van de PvdA zou moeten zijn. 

Dat ik me mag 
inzetten voor mijn 
eigen gemeente. 
Dat is geweldig!

Nathan is een geboren en getogen Tielenaar, die 
de lokale politiek met de paplepel ingegoten heeft 
gekregen. Het zit hem in de genen, zou je ook kun-
nen zeggen. Hij woont samen met zijn vriendin Vera 
en een kat, die eigenlijk geen naam heeft en daarom 
Poes heet. In de gemeenteraad durft hij het beestje 
wel bij zijn naam te noemen. Hij is een gewaardeerd 
raadslid, dat in zijn hart een warm plaatsje heeft voor 
de zwakkeren in onze samenleving.

Geboren en getogen in Tiel, we zeiden het al… 
Inderdaad, ik ben een geboren Tielenaar en boven-
dien een trotse Tielenaar. Ik woon met veel plezier in 
de Gouvernestraat. De wijk waarin ik woon heeft een 
Tielse historie: het is ooit het terrein geweest van de 
jamfabriek De Betuwe, van Flipje. Dat vind ik mooi. 
En ik ben er trots op. Opgegroeid in Tiel, op het RSG 
Lingecollege gezeten en daarna rechten gestudeerd 
in Nijmegen. Ik werk nu als jurist bij de provincie 
Noord-Brabant in Den Bosch. Dat doe ik nu al meer 
dan vijf jaar en dat bevalt goed. In de gemeenteraad 
mag ik me inzetten voor mijn eigen gemeente, voor 

de stad waarin ik geboren en opgegroeid ben. Dat is 
toch geweldig!

De politiek. Hoe ben je erin terecht gekomen? 
Mijn vader Willem is zestien jaar wethouder voor de 
PvdA geweest in Tiel. Als jongen van tien hoorde ik 
thuis dan ook al verhalen over de Tielse politiek. Maar 
dat is het niet alleen. Als je het niet interessant vindt, 
doe je daar niets mee. Toen ik zeventien was, begon 
ik politiek interessant te vinden. Ik begon discussie-
programma’s te volgen, bladen als Vrij Nederland te 
lezen en ik werd lid van de PvdA. Omdat ik ook wat 
wilde doen voor de partij, ben ik in het bestuur van 
de PvdA Tiel gegaan. Ik vond dat ik toen niet in de 
gemeenteraad kon gaan, omdat mijn vader wethouder 
was. De gemeenteraad moet wethouders controleren. 
Dan had ik mijn eigen vader moeten controleren. Dat 
voelt niet goed. Toen mijn vader stopte als wethouder, 
heb ik me kandidaat gesteld voor de gemeenteraad. 
Bij de verkiezingen in 2010 werd ik met voorkeur-
stemmen gekozen. Daar was ik enorm trots op. 

 kandidaat nr.
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Je keuze voor de PvdA. Had het ook een andere partij kunnen zijn? 
Veel mensen gaan ervan uit dat dit automatisch zo was: mijn 
vader was actief voor de PvdA en dus werd ik dat ook. Toch is 
dat niet zo. Ik heb goed gekeken welke partij bij me past. Ik 
ben links, dus dan wordt het PvdA, SP of GroenLinks. De PvdA 
voelde voor mij het beste. Binnen de PvdA is er tussen de leden 
meer discussie dan bijvoorbeeld bij de SP. Dat vind ik belang-
rijk, want dat zorgt ervoor dat je goed nadenkt en niet klak-
keloos achter de partijleider aanloopt. Daarnaast durft de PvdA 
ook te besturen en daarmee de handen vuil te maken. Alleen 
maar roepen aan de zijlijn, daar bereik je niets mee.

Je idealen. Waar doe je het voor? Wat wil je bereiken? 
Voor mij staat voorop dat Tiel een gemeente moet zijn waar alle 
inwoners met plezier wonen, werken en leven. Dat gaat heel 
breed. Zo moeten er bijvoorbeeld altijd voldoende betaalbare 
woningen beschikbaar zijn en goede voorzieningen in de 
wijken. Vooral veilige wijken. Bij alles wat je doet, moet je in 
het oog houden, dat mensen die het niet breed hebben, door 
de gemeente geholpen worden. Zo verdienen kinderen van 
ouders in achterstandssituaties onze bijzondere aandacht. Wij 
willen de cirkel van armoede doorbreken. Armoede mag niet 
erfelijk zijn. Ik ben PvdA’er, dus ik vind solidariteit belangrijk. 
Als bezuinigingen nodig zijn, zullen de sterkste schouders de 
zwaarste lasten moeten dragen.

De balans. Wat heeft de PvdA bereikt in de afgelopen periode? 
De afgelopen periode is er veel gebeurd. Om een paar dingen 
te noemen, het is bijvoorbeeld gelukt om de uitbreiding van het 
bedrijventerrein Medel te realiseren. Dat zorgt nu al voor meer 
banen in Tiel. Het is goed dat er zo nu al meer inwoners uit 
Tiel aan de slag kunnen. 
Ook op de Brede Zorgschool ben ik trots. Die wordt nu 
gebouwd aan de Rivierenlandlaan. Daar kunnen straks jonge 
kinderen met een verstandelijke beperking onderwijs krijgen. 
Daarnaast krijgen ze zorg. Voor oudere kinderen zijn er appar-
tementen, waar ze kunnen leren om zelfstandig te wonen. Dat 
is toch fantastisch?
Verder hebben we als raad miljoenen bezuinigd, zonder dat 
de inwoners hier nu veel van hebben gemerkt. Daarbij hebben 
we ervoor gezorgd dat mensen met de kleinste portemonnee, 
nog steeds op dezelfde goede steun van de gemeente kunnen 
rekenen. Dat is voor mij cruciaal.

Stemmen op 19 maart. Waarom is dat belangrijk?
Volgens mij staat Tiel er goed voor. Tiel is een hartstikke leuke 
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Vier jaar raadslid. Directeur 

bij een reclamebureau in Tiel. 

“Onze idealen wil ik realiseren door 

te blijven doen wat ik al jaren doe: de 

Abdel Saddiki 
politiek dichter bij de mensen bren-

gen. Naar de mensen gaan, luisteren 

en daarnaar handelen. Geen ellen-

lange politieke betogen, maar doen 

wat nodig is.”

Dave is geboren en getogen in Tiel. 

Na het Lingecollege studeerde hij af 

in Communicatie. Nu studeert hij 

Bestuurskunde. Hij heeft een grote 

Dave Verbeek 
politieke belangstelling en liep een 

jaar lang mee met de fractie.

“Als raadslid wil ik met de PvdA het 

contact en het vertrouwen van onze 

inwoners verbeteren.”

stad, waar het goed wonen en leven is. Dat willen we graag zo 
houden en verder verbeteren. Tiel wordt alleen maar mooier. 
Maar belangrijk is ook dat wij de mensen, van jong tot oud, die 
zorg nodig hebben onder onze hoede nemen. En dat er meer 
werk komt voor de mensen die nu nog aan de kant staan. Zo’n 
partij willen we zijn. En beslist geen partij die zich alleen maar 
verzet tegen verandering en geen verantwoordelijkheid durft te 
nemen. Wij maken bewuste keuzes en besteden geld liever aan 
betere buurten, zorg, werk, onderwijs en sociale voorzieningen 
dan aan wegen en lantaarnpalen. Kiezen voor een partij die 
solidariteit in de genen heeft. Dat is belangrijk op 19 maart.

Hoe ga je de verkiezingen in?
Met heel veel vertrouwen. We hebben een hele mooie kieslijst, 
met uitstekende kandidaten. Het is een mooie mix van man en 
vrouw, jong en oud, mensen met politieke ervaring en mensen 
voor wie het allemaal nieuw is. Het zijn mensen met hele ver-
schillende achtergronden. De één is nog student, de ander is 
net met pensioen. De één houdt zich bezig met jeugdzorg, de 
ander is financieel planner. De één werkt bij een voetbalclub, 
de ander bij een reclamebureau. Het is dus een diverse groep 
met hele enthousiaste mensen. Een groep mensen die dezelfde 
idealen delen en graag de handen uit de mouwen steken om 
die idealen te bereiken. Dat geeft heel veel energie!

kandidaat nr.kandidaat nr.

Betrek de inwoners van buurtschap 
Zennewijnen en de dorpen Kapel-Ave-
zaath en Wadenoijen zo goed mogelijk 
bij het gemeentelijk beleid. Een beleid 
dat is afgestemd op de wensen van 
de inwoners. En zorg voor voldoende 
mogelijkheden om deze drie leefbaar te 
houden. De PvdA doet zijn best om dat 
waar te maken.

Derde ontsluitingsweg
Wanneer er door noodzakelijke bezui-
nigingen aan de wijkbudgetten geknab-
beld moet worden, dient dat wel eerlijk 
en evenwichtig te gebeuren. Zo leek het 
er enige tijd geleden op dat de dorpen 
onevenredig zwaar gekort zouden 
worden op hun budgetten. De dorpsraad 
van Kapel-Avezaath trok daarover bij het 
college van B en W aan de lijn en kreeg 
daarbij steun van de raadsfractie van de 
PvdA, die hierover opheldering vroeg.

Zo goed mogelijk voeling houden met 
de dorpen. Weten wat er speelt, weten 
wat de inwoners bezighoudt. Luisteren 
naar Leefbaar Wadenoijen of de dorps-
raad van Kapel-Avezaath. Toen er in 
Wadenoijen ongerustheid ontstond over 
de mogelijke aanleg van een derde ont-
sluitingsweg (in verband met de uitbrei-
ding van Passewaaij) nam de PvdA dat 
signaal meer dan serieus. Overigens zal 
deze verbinding er de eerste jaren niet 
komen, omdat de gemeenteraad geen 
prioriteit heeft gegeven aan de bouw van 
de buurten 9,10 en 11 in Passewaaij.

Goede service
Een signaal serieus nemen. Dat was ook 
het geval toen er geklaagd werd dat er op 
het Moleneind en de Zoelensestraat in 
Kapel-Avezaath bij herhaling te hard ge-
reden werd. In overleg met de dorpsraad 
zijn er passende maatregelen genomen. 

Wensen van inwoners 
dorpen belangrijk voor PvdA

Maatregelen die gedragen werden door 
de dorpsraad en die in goed overleg tot 
stand kwamen. De PvdA houdt in de ga-
ten dat dit zo gebeurt en dat de inwoners 
tevreden zijn over de maatregelen. Ook 
al is het vaak moeilijk om iedereen voor 
de volle honderd procent tevreden te 
stellen. De grote gele vakken op de beide 
straten bijvoorbeeld, zijn visueel niet bij 
iedereen in goede aarde gevallen, maar 
werken in de praktijk wel.

De PvdA vindt het ook belangrijk dat er 
goede contacten zijn met de ambtena-
ren en dat de inwoners van de dorpen 
kunnen rekenen op een goede service en 
medewerking vanuit het stadhuis. Ook 
in dit opzicht houdt de raadsfractie de 
vinger voortdurend aan de pols.

Het ontwerp van de in aanbouw zijnde Brede Zorgschool 

aan de Rivierenlandlaan. Nathan is trots op dit project.



De één stemt al levenslang PvdA. De ander kwam 
via een omweg bij de partij uit. Deze drie 
PvdA-stemmers hebben één gevoel gemeen: 
solidariteit. “We moeten het in Tiel samen doen.”

‘Ik kies de partij 
die in Tiel het verschil 
maakt: PvdA dus’

“Er voor elkaar zijn, elkaar steu-
nen als dat moet. Het is niet zo 

dat ik het partijprogramma 
van de PvdA letterlijk kan 

dromen; nee, socialisme 
zit er bij mij ingebakken 
en is altijd een soort van 
gevoelskwestie geweest. 
Het gaat erom bij 
welke partij je je thuis 
voelt. Ten slotte ben ik 
zelf groepsleider van 
verstandelijk gehandi-
capten, dat past toch 
prima bij mijn politieke 

voorkeur?”
“Ik heb altijd afwisse-

lend PvdA of SP gestemd. 
Uiteindelijk heeft in de 

gemeentepolitiek de PvdA de 

doorslag gegeven. Dat komt enerzijds 
omdat de SP niet actief is in de Tielse 
politiek, maar de PvdA bokst in Tiel veel 
voor elkaar. Kijk de afgelopen vier jaar 
maar naar de klimaatdijk in Tiel-Oost 
waardoor een groot deel van Tiel over 
een paar jaar heerlijk kan recreëren in de 
uiterwaarden bij de Waal. En waardoor 
Tiel-Oost weer droge voeten krijgt. Ook 
zie ik dat PvdA er keihard aan werkt om 
genoeg werkgelegenheid in de stad te 
creëren.”
“Landelijk staat de PvdA er minder goed 
voor dan een paar jaar geleden. Dat komt 
natuurlijk omdat de partij meedoet in de 
regering, gevolg daarvan is altijd dat je 
in de peilingen zakt. Ik hoop dat de Tie-
lenaar daar een beetje doorheen prikt en 
in Tiel de partij kiest die het beste voor 
heeft met de stad. PvdA dus.”

Wie: Jeffrey Boonstra (53), woont samen met Bernhard, werkt 

als groepsleider gehandicaptenzorg ’s Heeren Loo

‘De PvdA is een partij die in Tiel 
veel voor elkaar bokst’

“De PvdA is me thuis in Beusichem met 
de paplepel ingegoten. Mijn zus Maaike 
is raadslid in de gemeente Buren en 
staat voor de PvdA zelfs op positie 20 op 
de Europese lijst. Wat overigens niet wil 
zeggen dat ik zonder nadenken op deze 
partij stem. Maaike heeft me precies de 
verschillen tussen alle partijen uitgelegd 
en daaruit kwam dat PvdA het beste 
aansluit bij wat ik belangrijk vind in de 
wereld: een partij die er is voor hardwer-
kende mensen, mensen die hun dromen 
willen verzilveren, maar die ook elke 
maand rond moeten zien te komen.”

“Wat ik ook merk: PvdA’ers zijn verhou-
dingsgewijs de wat socialere mensen. En 
ik ben heel sociaal! Ik heb bouwtechniek 
gedaan en daarna de machinistenop-
leiding. Zo’n speeltuin in Tiel Oost bij 
Flipje’s Erf, die heb ik nog aangelegd! 
Totdat bleek dat ik allergisch was voor 
bepaalde materialen, toen ben ik de 

PABO gaan doen. Als juf ben ik echt 
op mijn plek. Ik kan niet lang zonder 
mensen om me heen.”

“Als je landelijk PvdA stemt, dan 
blijft je de partij ook in de ge-
meentepolitiek trouw. Tenmin-
ste, dat vind ik. In Tiel speelt 
mee dat mijn neef Martijn 
Michielsen op de lijst staat. 
Martijn is financieel advi-
seur en wil mensen écht 
helpen met het op orde 
maken van hun financiële 
situatie. Het gaat hem echt 
aan het hart dat zoveel 
mensen financieel, om 
wat voor reden ook, in de 
problemen zijn gekomen. 
Hij heeft dus echt iets te 
bieden.”werkt als leerkracht op 
Prins Clausschool in Tiel

Wie: Marielle Baggerman (25), zwanger, woont samen met Freddy, werkt als leerkracht op de Prins Mauritsschool in Tiel 

‘PvdA helpt mensen om hun dromen te verzilveren’

“Solidari-
teit, gelijke 
kansen voor 
iedereen, 
een vangnet 
voor men-

sen die dat 
tijdelijk nodig 

hebben. Het zijn 
thema’s die me 

al sinds de puber-
teit aanspreken. Ik 

ben na de middelbare 
school de richting sociaal-

juridische dienstverlening 
opgegaan. Een sociale oriëntatie op 

de maatschappij zat er dus al vroeg in. 
In onze multiculturele samenleving moeten we 

het gewoon samen doen. Het is verschrikkelijk om te zien hoe 
groepen mensen maatschappelijk buiten de boot vallen omdat 
ze bijvoorbeeld de Nederlandse taal nog onvoldoende beheer-
sen. Zij hebben recht op onze steun.”

“Toen ik voor het eerst naar de stembus mocht, stemde ik 
CDA. Ik heb ook nog even D66 gekozen, maar uiteindelijk 
werd het PvdA. Die voorkeur kwam trouwens ook uit de 
Kieswijzer. Weet je, alle partijen hebben wel punten waarvan 
ik zeg: daar kan ik wat mee. Zeker op lokaal niveau zijn de 
verschillen soms klein, maar ik vind dat PvdA in Tiel echt het 
verschil maakt op het gebied van werkgelegenheid, onderwijs 
en zorg. Werkgelegenheid is hard nodig. Ik ben actief binnen 
de oudercommissie van de kinderopvang en ondervind aan den 
lijve dat steeds meer ouders hun kinderen weghalen, omdat ze 
werkloos zijn geworden. Verder vind ik het goed dat het Linge-
college hoog staat op de prioriteitenlijst van de PvdA. Dat is de 
school waar onze kinderen later mogelijk ook naartoe gaan.”

Wie:  Priscilla Klip-Meijer (32), getrouwd met Marchel, kinderen Siem (4) en Veerle (2),

werkt als managementassistent bij De Unie in Culemborg

‘Een sociale oriëntatie op de 
maatschappij zat er bij mij al vroeg in’



Beleidsmedewerker Ruimte bij 

gemeente Vianen. 

“Ik wil mij inzetten voor de werkgele-

genheid en het woongenot van onze 

Kamiel Gulikers
inwoners. De grootste uitdaging voor 

de politiek is aansluiting hervinden 

met de inwoners. Met een luisterend 

oor en politieke lef.”

Een stad of een dorp wordt 
gemaakt door mensen. Dat 
geldt ook voor Tiel. Vaak 
presteren onze inwoners 
veel meer dan we weten. 
De PvdA heeft waardering 
voor de mensen die de 
gemeente Tiel kleur geven. 
Henry en Joshua Timisela 
zijn daar treffende voor-
beelden van. Net als de 
PvdA “hebben ze wat met 
Tiel”.

In de zomer van 2014 hopen Henry en 
Joshua Timisela hun speelfilm ‘Jefta’ 
af te hebben. Een jaar geleden zijn de 
eerste plannen voor deze film ontstaan. 
Ondertussen is hun project  #Maluku-
Cinema in volle gang.  Na hun eerste 
no budget film ‘Sterk’ (2011) zijn de ge-
broeders Timisela weer vol gas aan het 
werk. Maar hoe groot ze het ook gaan 
aanpakken dit keer, Tiel blijft hun basis. 
“We zijn trots dat we iets aan Tiel terug 
kunnen geven.”

De film ‘Jefta’ laat het leven van Moluk-
kers in Nederland zien. Henry en Joshua 
zijn jongens van de derde generatie. Zij 
vonden het tijd worden om een geluid 
vanuit hun generatie te laten horen. De 
broers merken dat er nu ook behoefte 
is aan een nieuw geluid. “De tweede 
generatie is met pijn opgevoed. De derde 
generatie moet wat ons betreft brug-
gen bouwen. We zien onszelf ook als 
bruggenbouwers. We zijn opgegroeid in 
verschillende culturen. Maar juist door 

andere culturen te omarmen, dus ook de 
Nederlandse cultuur, leer je jouw eigen 
cultuur beter kennen.” 
De film wordt gemaakt door creatieve 
jongeren met een Molukse achtergrond. 
Ook de cast bestaat uit enkel Moluk-
kers. De film richt zich op een groot en 
divers publiek, maar start dus vanuit een 
kleine (Molukse) werkgroep. “Dat willen 
we ook echt. Iets positiefs laten zien dat 
gecreëerd is vanuit de Molukse gemeen-
schap. Te vaak wordt ons nog gevraagd 

naar bijvoorbeeld de treinkapingen of de Satudarah. 
Hiermee willen we een hele andere, positieve golf 
bewerkstelligen.” 
“We denken wel na over de Molukse cultuur en ge-
schiedenis”, vertelt Joshua. “We komen ergens van-
daan en dat is de basis voor de toekomst. Maar je 
moet er niet in blijven hangen. Neem als voorbeeld 
autorijden: je kan niet goed rijden door enkel in de 
achteruitkijkspiegel te kijken. Dan bots je. Maar dat 
geldt ook als je alleen maar door de vooruit blijft 
kijken. Soms moet je omkijken.”

Jongens uit de polder
De eerste herinnering van de jongens is het witte 
huis van Van Lith in Ophemert. En hun oma met 
kaplaarzen in de boomgaard. Zij was een voorbeeld 
voor de twee broers. “Zij paste zich aan de Betuwe 
aan. Zij was bijvoorbeeld één van de eerste vrouwen 
die in plaats van een sarong een spijkerbroek ging 
dragen… want dat was makkelijker op de fiets!” Ook 
hun opa was bekend in Tiel. “Maar hij was juist heel 
ijdel. Hij maakte zoveel portretfoto’s van zichzelf, 
dat de Tielse fotograaf Ferry Augustinus opa een 
krans bracht op zijn begrafenis. Omdat hij zo’n 
goede klant was!”
De jongens hebben dus niet voor niets ervoor 
gekozen om in Tiel te werken. Dit is de stad waarin 
ze zijn opgegroeid. “Ik heb 10 jaar in Rotterdam 
en een tijd in New York gewoond”, vertelt Henry. 
“Toen ik terugkeerde in Nederland, heb ik nog een 
paar maanden in enkele krachtwijken gewerkt.  Ik 
woonde toen samen met Joshua in Rotterdam. 
Daar ontstond vrij snel het idee om Tiel iets terug te 
geven. Niet lang daarna was TBT Works geboren en 
de film ‘Sterk’ een feit.” 
Henry kwam na zijn propedeuse journalistiek bij 
Veronica terecht. Daarnaast maakte hij voor de Mo-
lukse gemeenschap radio op de zondagavond (Ra-
dio Salto). Later werd hij redacteur en uiteindelijk 
programmaleider bij FunX. Joshua heeft een ander 
karakter. Hij kreeg van de directeur op zijn oude 
basisschool geen vertrouwen. Joshua herinnert zich 
nog steeds dat zijn schrift als voorbeeld fungeerde 
voor iemand die het niet zou gaan redden. “Onge-
veer drie jaar geleden ben ik naar de reünie gegaan. 

Daar heb ik de directeur wel even aangesproken en 
gezegd dat ik met hele goede cijfers in sounddesign 
ben afgestudeerd aan de Popacademie.” Henry is de 
organisator, de regelaar. Hij heeft de ondernemers-
geest. Joshua de creatieve geest. “Die verschillende 
karakters botsen wel eens ja,” lacht Henry. “Maar 
daardoor kan ik me juist geen betere partner voor-
stellen. Het haalt het beste in ons naar boven.”

Don’t stop believing
De broers zijn echte doeners. “We hebben last van 
het ‘moeten’-virus. De film ‘Jefta’ gaat er ook zeker 
komen. We beseffen dat de lat hoog ligt, maar 
soms moet je risico’s nemen. We hebben onze 
banen hiervoor opgezegd. Als je iets heel graag wil, 
openen wegen zich.” Om dit unieke project profes-
sioneel te realiseren is er ongeveer € 70.000 nodig. 
“Er ontstaan overal zoveel mooie initiatieven. Op 
30 maart 2014 zal er dankzij Hanky Leatemia een 
voetbalwedstrijd in de Westroyenhal plaatsvinden 
tussen Tielse All Stars en een selectie van Eredi-
visiespelers. Het mooie is dat er dan uit Friesland 
een groep naar Tiel komt fietsen die net vóór die 
wedstrijd over de streep komt.”

E=MC²
Stichting Buah Hati in Tiel blijft hun uitvalsbasis. 
“Daar werken we verder aan het project”, legt Henry 
uit. “De film in 2014 is een start. Een mooie pilot 
voor de rest van ons project. We willen in 2015 een 
mediacentrum voor cultuureducatie creëren. We 
noemen dit plan E=MC². De kinderen leren name-
lijk enerzijds goed samenwerken en anderzijds het 
vak.” De broers willen daar theater en radiowork-
shops geven,  maar vooral toe naar een kruisbe-
stuiving met het lokale. Henry: “Ik heb gewerkt in 
de Randstad en die samenwerking tussen lokale 
partijen mis ik hier wel. De Plantage bijvoorbeeld 
is maar een paar meter verderop, maar toch is er 
weinig samenwerking met ons. Daar willen we in 
2015 naartoe. Allemaal voor de kinderen van Tiel. Ik 
ben sociaal en maatschappelijk betrokken, dat krijg 
je er toch niet uit.”    
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Joshua (links) en Henry Timisela: sociaal en maatschappelijk betrokken bij Tiel. 



Vanaf 2015 nemen de gemeenten veel zorg over van rijk en 
provincie. Dat moeten ze doen met een kwart minder geld. 
Dat is ook voor de gemeente Tiel een hele opgave. De gemeen-
teraad heeft hiervoor een grote verantwoordelijkheid. Dat 
beseft de PvdA als geen ander. Zorg op maat, minder regels en 
een helpende hand voor wat de mensen zelf niet kunnen. Dat 

 

Han Janssen heeft meer dan 38 jaar 
ervaring in de ouderzorg en de GGZ, 
onder meer als ketenregisseur. Hij kreeg 
veel te maken met mensen met veel en 
ingewikkelde problemen. Mensen die 
zelf vaak niet aankloppen bij zorgorga-
nisaties of die hun leven niet georgani-
seerd krijgen. 

“De gemeente moet zorgaanbieders op 
een slimme manier bij elkaar brengen 
en de kosten in de hand houden. Ik 
weet hoe lastig samenwerken soms is. 
Versnippering en gebrek aan samen-

werking moeten bestreden worden. 
Als PvdA willen we dat zorg dichtbij 
mensen georganiseerd wordt. Basiszorg 
moet gemakkelijk toegankelijk zijn en 
intensievere zorg moet snel geregeld 
kunnen worden.
Voorkomen is daarbij beter dan genezen 
en daarvoor hebben we sociale net-
werken en mantelzorgers hard nodig. 
Bij sociale netwerken denken we aan 
wijkorganisaties, maar ook aan patiën-
tenverenigingen of andere verenigings-
verbanden”. 

kandidaat nr.

Nese Budak is al 23 jaar werkzaam in 
de jeugdzorg en 16 jaar raadslid voor de 
PvdA. Zij ziet om haar heen hoe inge-
wikkeld en bureaucratisch de zorg vaak 
nog georganiseerd is. Dat moet anders. 
Eenvoudiger en met minder regels. 

“Gelukkig gaat het met veel kinderen, 
jongeren en hun families goed. Maar er 
zijn ook situaties waarin er sprake is van 
kleine of grote problemen. De PvdA wil 
dat er in de Jeugdzorg meer de nadruk 
komt te liggen op positief jeugdbeleid. 
Jeugdbeleid waarin we uitgaan van 

preventie en minder op repressie inzet-
ten. Voor betere en efficiënte Jeugdzorg 
is het van belang dat de gemeente de 
samenwerking tussen de aanbieders van 
Jeugdzorg goed in de gaten houdt. Voor 
organisaties die niet willen samenwer-
ken, worden andere aanbieders gezocht. 
Er moet echt gewerkt worden volgens 
het principe “één gezin, één plan, één 
regisseur”. 

kandidaat nr.

Layla Mulay werkt in ziekenhuis Rivie-
renland Tiel waar ze zich bezighoudt 
met onder meer de klinische registratie 
en controle van de diagnose behandel 
combinatie (DBC) voor de zorgverze-
keraars. Een DBC is een weergave van 
alle verrichtingen die een patiënt in 
een bepaalde periode in het ziekenhuis 
doorloopt.

“We moeten ervoor zorgen dat ouderen 
en mensen met beperkingen niet in een 
isolement terecht komen.  Dus streven 

we naar zoveel mogelijke sociale zelf-
standigheid van de inwoners met hulp 
van mantelzorgers en andere hulpverle-
ners. Die mantelzorgers moeten betere 
ondersteuning krijgen. Door de maat-
schappelijke positie van de mensen te 
versterken verklein je de kloof tussen de 
burger en de medische sector. Zo zorg 
je ervoor dat de mensen langer thuis 
kunnen blijven wonen in de eigen en 
bekende omgeving en meer regie over 
hun leven behouden.”kandidaat nr.

Jolanda Heijmans werkt bij MEE Gelder-
se Poort in Tiel. Als consulent begeleidt 
zij mensen met een beperking bij hun 
hulpvragen en ondersteunt ze hen om 
zo zelfstandig mogelijk mee te kunnen 
doen in de samenleving. 

“Ik kom bij mensen letterlijk achter de 
voordeur en daardoor hoor en zie ik 
veel. Om de zorg dichter bij de men-
sen te brengen zijn sociale wijkteams 
belangrijk. Zij kunnen een vraag van een 
cliënt vaak oplossen binnen het eigen 
netwerk. Maar natuurlijk blijft er altijd 
een groep mensen die wel professionele 
ondersteuning nodig heeft. Dat kan via 
een professionele medewerker die kan 

inschatten of de vraag binnen iemands 
netwerk opgelost kan worden of dat er 
professionele ondersteuning nodig is. 
Door met een professional te werken 
kan voorkomen worden dat mensen van 
het kastje naar de muur gestuurd wor-
den of dat hun vraag niet goed gehoord 
wordt.  Deze professional kan indien 
nodig overleggen met het wijkteam en 
doorverwijzen naar een organisatie. In 
het wijkteam werken medewerkers van 
meerdere organisaties samen en op deze 
manier zijn er korte lijntjes, is er één 
aanspreekpunt voor de cliënt en kan er 
goedkoper gewerkt worden.”
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Vrijthof, een gewaardeerde zorginstelling in Tiel.

wil de PvdA in Tiel in grote lijnen bereiken. Maar dat wordt 
moeilijk als je daarvoor geen deskundige kandidaat-raadsleden 
beschikbaar hebt, die goed thuis zijn in de problematiek van 
de zorg. De PvdA heeft die wel. Wij stellen er vier aan u voor. 
Layla Mulay-Bouyakhrichan, Jolanda Heijmans, Nese Budak 
en Han Janssen.

‘Zorg dichtbij de 
mensen organiseren’

De zorgexperts van PvdA Tiel
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Maandag 
Een druilerige ochtend op de Ophemert-
sedijk. Terwijl achter het knusse dijk-
huisje volgeladen vrachtschepen stroom-
opwaarts opboksen tegen de Waal haalt 

Corry in de ochtendschemer de voordeur 
van het nachtslot. Amper het bed uit. De 
ochtendjas nog aan. Terwijl ze onder de 
douche springt maakt haar echtgenoot 
ontbijt. Een kwartier later zitten ze - op 

het schattige af - naast elkaar te genieten 
van de stille ochtend met uitzicht over 
de rivier. “In elk geval drie keer per dag 
maken we tijd voor elkaar”, komt ze op 
gang. “Het ontbijt ’s ochtends, een wijn-

Veel vergaderingen, frequent overleg. En toch: geen dag 

hetzelfde. Zes momenten uit de afwisselende werkweek 

van Corry van Rhee-Oud Ammerveld. “Ik beantwoord 

gerust nog mails na twaalf uur ’s avonds.” 

Luisteren, nadenken, 
praten, knuffelen
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De gevarieerde werkweek van wethouder Corry van Rhee-Oud Ammerveld

tje voor het eten en soms nog een wijntje 
voordat we naar bed gaan.” Ze bekent: 
een avondmens. “Ik zit gerust na twaalf 
uur nog mails te beantwoorden.”

Maandag 
De werkweek begint. Tijd voor POHO: 
portefeuillehoudersoverleg. De afspraak 
op het gemeentehuis staat genoteerd om 
9.30 uur, maar de Maartenskerk geeft 
exact 9.37 uur aan als Corry haar zwarte 
Kever de Achterweg op stuurt. Precies 
het tijdstip dat ze voorspelde toen ze om 
8.15 uur de deur opende, bekent ze met 
een verontschuldigende glimlach. “Op 
de een of andere manier ben ik er altijd 
om zeven over half tien. Maar dat weten 
de collega’s hier.” 
In de lichtroze gesauste vergaderruimte 
schuiven achtereenvolgens teammana-
gers van gemeentelijke afdelingen aan. 
Strategisch overleg over industrieterrein 
Medel (welke informatie krijgt de raad 
en wanneer?) wordt afgewisseld met een 

mededeling die euforisch stemt: er zit 
progressie in pogingen om grote lande-
lijke ketens naar Tiel te lokken, verklapt 
Corry. Een ander leuk nieuwtje: in juni 
trouwt Corry een verliefd stel dat allebei 
topposities bekleedt bij H&M. De locatie: 
kasteel Wijenburg in Echteld. Voor die 
tijd laat ze zich tot (eenmalig) trouwamb-
tenaar beëdigen. “Deze twee mensen van 
H&M hebben Tiel ervaren als een warm 
bad toen ze van ons alle medewerking 
kregen om zich in onze stad te vestigen.”

Dinsdag 
Raadsadviescommissie Ruimte in de 
raadszaal. Het geduld van de commis-
sieleden wordt op de proef gesteld: Corry 
arriveert later. De commissievergadering 
overlapt namelijk het overleg dat de Coö-
peratie Medel tegelijkertijd heeft belegd. 
Corry hanteert binnen de coöperatie 
de voorzittershamer. Dus is het kwart 
over acht als ze haastig binnenstapt, de 
mappen met papier geklemd onder haar 

linkerarm. Oppositiepartij Van den Burg 
voelt de wethouder aan de tand over 
retailpark Latenstein. Daarover is eerder 
door het college een memo verspreid 
met nogal tegenvallend nieuws. Het 
college van b en w gaat namelijk niet ak-
koord met een verzoek van de projectont-
wikkelaar om niet heel het projectgebied, 
maar slechts de helft tot retailpark om 
te vormen. De strekking van de memo 
is intussen achterhaald, legt Corry uit. 
Latenstein wordt niet in één keer, ook 
niet half, maar gefaseerd omgevormd tot 
retailpark. Bovendien kan de Bulkweg 
wel degelijk worden verlegd, een héle 
grote wens van het college.

Woensdag 
Rondleiding op de Ondernemers-
werf aan de Appelboogerd. Tot een 
jaar geleden een leegstaand kolossaal 
kantoorpand. Nu: een creatief broeinest 
van ruim twintig bedrijfjes en enkele 
tientallen flexwerkers die kriskras in het 
gebouw brainstormen of weggedoken 



Gerrits werd anderhalf jaar geleden lid van de Partij van de 
Arbeid. Daarmee sloot hij een periode van heel wat teleurstel-
lingen af. Hij en zijn mede-bestuursleden van de regionale SP 
hadden er veel tijd en energie in gestoken om van de SP’ers 
in Tiel een hechte club te maken, een actieve afdeling. Maar 
uiteindelijk gaf hij de moed op. Het lukte niet. 

Gerrits: “Tiel viel onder het bestuur in Culemborg en was een 
afdeling in oprichting. Wij moesten het in Tiel doen met een 
budget van tachtig euro per maand dat uit de begroting van de 
afdeling Culemborg kwam. We hebben er als bestuursleden 
zelf veel geld bij moeten leggen. Het viel ons op dat Zaltbom-
mel, ook een afdeling in oprichting, over ruime financiële 
middelen kon beschikken omdat deze onder de rijke afdeling 
Den Bosch viel. Dus geen gelijke kansen binnen de SP. Intern 
was er weinig van het solidariteitsbeginsel te merken. Uitein-
delijk kregen we zonder overleg van het regiobestuur te horen 
dat besloten was om geen afdeling Tiel op te richten. Er was al 

Harry Gerrits mag dan een nieuwe 
naam zijn op de kandidatenlijst van de 
PvdA, in de lokale politiek heeft hij al heel 
wat stappen gezet. Zo was hij tot voor 
kort voorzitter van de SP afdeling Tiel en 
was hij actief betrokken bij acties, zoals 
het met succes bekroonde protest tegen 
de uitzetting van het in Tiel woonachtige 
Syrische gezin Alahmed.

‘Nu kan ik eindelijk 
  mijn ei kwijt’ 

veel oud zeer in Tiel omdat eerdere pogingen om een afdeling 
op te zetten mislukt waren. Maar dit besluit spande de kroon. 
De een na de ander haakte toen af. De motivatie was volledig 
verdwenen.” 

Gerrits heeft nu zijn draai kunnen vinden bij de Tielse PvdA. 
”Hier kan ik mijn ei kwijt”, zegt hij enthousiast. “De stap van 
de SP naar de PvdA was aanvankelijk moeilijk. Echter, mijn 
ideeën vinden nu gehoor en ik doe veel inspiratie op tijdens 
de samenwerking met de andere kandidaat-raadsleden. Ik voel 
me als een vis in het water tussen de leden, collega-kandidaten, 
bestuur en wethouder Corry van Rhee-Oud Ammerveld.”
Het is hem opgevallen dat de PvdA Tiel niet te klagen heeft 
over het aantal kandidaten voor de gemeenteraad. “Het ken-
nisniveau van deze mensen is hoog en divers, waardoor er 
geen hiaten vallen in het behartigen van de belangen van de 
inwoners van de hele gemeente Tiel. Bovendien is het een heel 
plezierige club.”

Financieel planner en bestuurlijk 

actief onder meer als voorzitter van de 

MR van de Prins Clausschool.

“Het gaat er niet zozeer om wat men-

Martijn Michielsen
sen doen maar waarom ze bepaalde 

beslissingen nemen. Ook als raadslid 

moet je je dat voortdurend afvragen.

Dat interesseert me erg en in mijn 

werk krijg ik daar ook mee te maken”. 

Juridisch beleidsmedewerker 

bij de Vakbond voor de 

Wetenschap in Houten.

‘Als bestuurder van diverse maat-

Ahmed Charifi
schappelijke organisaties heb ik veel 

ervaring opgedaan. Met deze ervaring 

zal ik als raadslid een waardevolle bij-

drage kunnen leveren aan de ontwik-

keling van mijn geliefde gemeente.’
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zitten achter laptops. Corry doet namens 
de gemeente de opening van de Onder-
nemerswerf. Omdat de eerste zzp’ers en 
kleine ondernemers hier al in januari 
2013 neerstreken, heeft de initiatiefne-
mer van de Ondernemerswerf bepaald 
dat het een opening wordt zonder 
schaar, lintje en champagne. Deson-
danks is Corry onder de indruk. “Een 
plek waar je de energie en creativiteit 
voelt bruisen”, zag ze tijdens haar rondje 
door het pand. Tegen de directeur van 

de Ondernemerswerf: “Het is het beleid 
van Tiel om ondernemers te interesseren 
om zich in Tiel te vestigen. Bedrijven 
betekent werkgelegenheid. U presteert 
het in uw eentje om meer dan twintig 
ondernemers naar Tiel te halen.”

Donderdag 
Afscheid van gastvrouw Angèle Roeffen 
in de Zaak van de Stad. Angèle, zestien 
jaar in dienst, heeft de pensioengerech-

tigde leeftijd bereikt. Wethouder Laurens 
Verspuij spreekt haar toe, maar ook 
Corry komt op de koffie. De vrouwen 
houden elkaar stevig vast. Knuffelen 
langdurig. Angèle, vindt Corry, heeft 
een grote rol gehad in de stadspromotie. 
“Ze heeft Tielenaren trotser op hun stad 
laten worden.”

Donderdag 
Corry als dagvoorzitter van een bijeen-
komst in de raadszaal over social return 
op aanbestedingen. Ofwel: hoe kan de 
gemeente Tiel bij het plaatsen van een 
opdracht ervoor zorgen dat nóg meer 
mensen met een arbeidsmarktachter-
stand aan het werk worden geholpen. 
Aanwezig zijn: reïntegratiebedrijf 
LANDER, Werkgeversadviespunt Rivie-
renland, ambtenaren en een vertegen-
woordiger van Prestatieladder Socialer 
Ondernemen (PSO) die gemeenten 
aanmoedigt om die ladder te beklim-
men. Social return is hot: gemeenten 
verdienen geld dat ze normaal kwijt zijn 
aan bijstandsuitkeringen indirect terug. 
De PSO is een sympathiek initiatief, 
vindt ze: “De overheid dwingt gemeen-
ten om een personeelsbestand te hebben 
dat voor vijf procent uit arbeidsgehandi-
capten bestaat. Social return kun je ook 
op andere manieren invullen: bijvoor-
beeld door plaatselijke initiatieven te 
sponsoren. PSO is slechts een middel, 
al voel ik er wel voor om het in Tiel in te 
voeren. Weet je wat? Misschien zetten 
we het wel in het verkiezingsprogram-
ma.”
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Van SP naar PvdA



Politici luisteren amper. Waarom 
zou ik eigenlijk stemmen?
‘Als je stemt, dan kan je diegene waar je op hebt 
gestemd, aanspreken. Je kan dan zeggen dat je 
op hem of haar hebt gestemd en uitleggen wat 

jij belangrijk vindt voor de inwoners van de gemeente. Goede 
politici luisteren daar echt wel naar. Dat wil alleen niet zeggen 
dat je het iedereen naar de zin kan maken. Als je een drempel 
in een straat aanlegt, zullen de bewoners van de straat blij zijn 
dat de auto’s minder hard rijden. Maar mensen die door de 
straat rijden, vinden die drempel misschien wel heel vervelend. 
Politici moeten nu eenmaal keuzes en als je keuzes maakt, 
heb je altijd mensen die het er niet mee eens zijn. Als je niet 
stemt, dan laat je je beurt voorbij gaan en kan je ook niemand 

aanspreken. Als je niet stemt, verandert er zeker niets.’

Ik heb u de afgelopen vier jaar 
niet gezien. U vertegenwoordigt 
mij toch?
‘Uiteraard vertegenwoordigen wij u in de ge-
meenteraad en het college van burgemeester en 

wethouders. Maar de PvdA blijft echt niet alleen in de vergader-
stoelen zitten. We gaan regelmatig de wijken in en praten huis 
aan huis met bewoners over wat zij belangrijk vinden. We 
noemen dat canvassen. We hebben de afgelopen jaren veel ge-
daan en hebben op die manier heel veel Tielenaren gesproken. 
Daarnaast nodig ik mensen uit om met mij te praten als zij 
vragen hebben over de Tielse politiek of als ze daar op willen 
mopperen. Op die manier hebben wij veel contact met Tielena-

Welke invloed heeft mijn stem eigenlijk? Waar-
om PvdA? En waar zijn de vrouwen in de politiek 
nou? Tien vragen beantwoord door lijsttrekker 
en wethouder Corry van Rhee-Oud Ammerveld 
en fractievoorzitter Nathan Gradisen. ‘De PvdA 
wil dat iedereen een fatsoenlijk bestaan heeft.’

Nog vragen? Corry 
en Nathan geven 
antwoord

ren, weten we wat er leeft en kunnen wij voor de belangen van 

onze kiezers opkomen.’

PvdA, CDA, VVD: één pot nat. 
Vergis ik me?
‘Dat is inderdaad een grote vergissing. Er zitten 
enorme verschillen tussen de partijen. Dat is niet 
alleen landelijk, maar ook in de Tielse gemeente-

raad zo. De PvdA wil dat iedereen een fatsoenlijk bestaan heeft, 
ook de mensen met een kleine portemonnee. Daarom willen 
we dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Dat 
vind je bij de VVD echt niet terug. Om een voorbeeld te geven: 
het kabinet geeft de gemeente extra geld om armoede te bestrij-
den. Wij hebben in de raad gezegd dat dat geld ook echt voor 
het bestrijden van armoede moet worden gebruikt. Dat lijkt me 
niet meer dan normaal. De VVD en het CDA stemden echter 
tegen. D66 trouwens ook. Die partijen vonden het prima als 
dat geld aan iets anders zou worden besteed. Gelukkig heeft 
ons voorstel het wel gehaald.’

Ik ben een zwevende kiezer. 
Overtuig mij waarom ik PvdA 
moet stemmen.
‘PvdA Tiel werkt aan een gemeente waarin 

iedereen mee kan doen. Werk is daarvoor erg 

belangrijk. Met passend werk verdien je geld, werk je samen 

met andere mensen en doe je mee aan het dagelijks leven. Om 

kinderen van nu ook een toekomst te geven waarin ze mee 

kunnen doen, is goed onderwijs nodig. Daarom werkt PvdA 

Tiel eraan om de scholen in Tiel nog beter te maken. We willen 

voorkomen dat kinderen in armoede opgroeien en als volwas-

sene niet verder komen. Daarom helpen we deze kinderen 

vooruit om zo de cirkel van armoede te doorbreken. Als je hulp 

nodig hebt om zelfstandig te kunnen leven, vindt de PvdA dat 

er zorg op maat moet zijn. De PvdA is een partij die staat voor 

eerlijk delen. Mensen die het momenteel wat minder hebben, 

bijvoorbeeld doordat zij tijdelijk werkloos zijn geraakt, laten we 

niet in de steek. En ja, daarbij vindt de PvdA dat de sterksten 

in onze samenleving wat extra’s moeten leveren om te zorgen 

dat de minder bedeelden niet letterlijk en figuurlijk in de kou 

komen te staan. Op die manier kan iedereen meedoen in onze 

mooie gemeente.’

Schandaal hier, declaratiegedoe 
daar: hoe kan het dat politici 
zo’n slecht imago hebben?
‘Dat komt helaas overal voor, dus ook in de 

politiek. Politici maken de regels en dus mag je 

verwachten dat zij zelf het goede voorbeeld geven en zich aan 

de regels houden. De media letten daar scherp op, en terecht. 

Ik denk daarom dat schandalen van politici eerder aan het licht 

komen. Daardoor lijkt het alsof het in de politiek vaker voor-

komt dan bijvoorbeeld in het bedrijfsleven, maar daar geloof ik 

niets van.’

Ik betaal me bont en blauw aan 
de gemeente. Wat doen jullie 
met mijn geld?
‘De gemeente moet heel veel dingen regelen en 

voor heel wat zaken in onze gemeente zorgen, 

denk daarbij bijvoorbeeld aan goede straten, verlichting, opha-

len van huisvuil, zorgen voor uitkeringen, enzovoorts, enzo-

voorts. Dat kost allemaal geld.’

Politici zijn vaak mannen. 
Waarom zitten er zo weinig 
vrouwen in de politiek?
‘Dat merk ik elke dag helaas ook. Alleen al 

doordat ik de enige vrouw in het college van 

burgemeester en wethouders ben. De PvdA is al heel lang van 

mening dat meer vrouwen een plaats moeten krijgen in de po-

litiek. De helft van de bevolking bestaat uit vrouwen en zij heb-

ben vaak een andere kijk op zaken dan mannen. Het is daarom 

erg belangrijk dat meer vrouwen daadwerkelijk de kans krijgen 

om in de politiek een woordje mee te spreken. Ik ben blij dat 

de PvdA hier serieus werk van maakt en – jammer genoeg als 

enige politieke partij – het beleid heeft dat op de kieslijst een 

goede verdeling tussen mannen en vrouwen moet zijn. U ziet 

dat dan ook weerspiegeld op de PvdA-kandidatenlijst voor de 

gemeenteraad van Tiel. Bij de eerste elf kandidaten op de lijst 

zijn er vijf vrouwen, waaronder de lijsttrekker.’

Politiek is soms zo ingewikkeld. 
Waarom maken jullie het niet 
begrijpelijker?
‘Vier jaar geleden ben ik in de politiek gestapt. Ik 

heb toen gemerkt dat het soms inderdaad erg in-

gewikkeld is. Als politicus moet je besluiten nemen die de hele 

Tielse bevolking aangaan. Daarnaast moet je ook zorgen dat 

de gemeente financieel gezond blijft en rekening houden met 

het milieu. Dat ís soms gewoonweg ingewikkeld. Wel moeten 

wij als politici goed kunnen uitleggen waarom we een bepaald 

besluit genomen hebben. Onze uitleg moet begrijpelijk zijn. 

Dat probeer ik altijd te doen.’ 

Ik stem PvdA en hoop dat meer 
Tielenaren dat doen. Hoe kan ik 
jullie helpen?
‘Dat horen we graag! We kunnen altijd mensen 

gebruiken en er is van alles te doen bij de PvdA 

Tiel. Campagne voeren voor de verkiezingen, in wijken langs 

de deuren gaan om mensen naar hun mening te vragen, mee-

helpen om interessante bijeenkomsten te organiseren, noem 

maar op. Je helpt ons al enorm als je aan je familie, vrienden 

en kennissen vertelt waarom jij PvdA stemt en ze eraan helpt 

herinneren dat er op woensdag 19 maart gemeenteraadsverkie-

zingen zijn. Het liefst ook op de dag zelf.’

Ik ben hartstikke geïnteresseerd 
in politiek. Kan ik iets voor de 
PvdA betekenen?
‘De PvdA Tiel is een bruisende club jonge en 

oudere mensen die allerlei werkzaamheden, 

activiteiten en inzet verrichten, juist om voor alle bewoners een 

beter Tiel te realiseren. Er is nog genoeg te doen: canvassen, 

informatiekramen bezetten, een luisterend oor en oog in de 

Tielse samenleving zijn en werkzaamheden in diverse 

(raads)commissies, om er maar wat te noemen. Ik zou zeggen, 

maak een afspraak of kom naar een van onze bijeenkomsten 

en sluit je aan bij PvdA Tiel. Help mee om, via de PvdA, het 

mooie Tiel nog beter en fraaier te maken!’
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‘Samen met de leerlingen 
kunnen we de wereld 
een beetje beter maken’

Juridisch adviseur, voorlichter en 

schrijver in de onderwijssector.

“Als onderwijsspecialist hoop ik 

een belangrijke bijdrage te kunnen 

Kaja Sariwating
leveren aan het onderwijsbeleid in de 

gemeente Tiel. In een socialer Tiel, 

waar eerlijkheid en zorgvuldigheid 

voorop staan.”

RSG Lingecollege in Tiel heeft een betere huisvesting nodig. De kwaliteit van het 
onderwijs is goed, maar de schoolgebouwen blijven daarbij ver achter. De PvdA zet zich 
in om de accommodatie te verbeteren. 

Peter Ronner is bestuurder van de 
Stichting Openbaar Voortgezet Onder-
wijs in Tiel, het bevoegd gezag van RSG 
Lingecollege. De stichting maakt zich 
sterk voor een school die in elk opzicht 
klaar is voor de toekomst. Politieke steun 
kan daarbij niet gemist worden. Ronner 

is dan ook blij dat de gemeenteraad eind 
vorig jaar geld beschikbaar heeft gesteld 
voor de inrichting van een nieuw prak-
tijklokaal. Een goed begin van die betere 
toekomst. PvdA-fractievoorzitter Nathan 
Gradisen zei in de betreffende raadsver-
gadering dat zijn partij erg enthousiast 

is over het technasium en het nieuwe 
restaurant van de opleiding horeca, 
toerisme en voeding. “We gunnen nog 
veel meer leerlingen zulke prachtige 
praktijklokalen.”
Ronner: “Het onderwijs vraagt tegen-
woordig een schoolgebouw waar we 
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Even bijpraten en nog wat leerstof doornemen tijdens de pauze op RSG Lingecollege.

Bestuurder Peter Ronner.

onze ambities waar kunnen maken. We 
willen kleine en overzichtelijke locaties 
voor het Vakcollege en de MAVO bij de 
Teisterbantlaan en voor het Lyceum aan 
de Heiligestraat. Meer variatie in ruimtes 
binnen het gebouw om de leerlingen 
maatwerk te kunnen bieden. En om 
klassikale lessen te kunnen afwisselen 
met individuele leertrajecten en groeps-
projecten om samenwerkend leren te 
bevorderen. Dat alles in ruimtes waar 
ICT-ondersteuning een vereiste is.” 

En hoe ziet u de toekomst van de praktijk-
vakken?
Ronner: “We hebben grote behoefte 
aan leerpleinen, waarbij leerlingen zelf 
onderzoek kunnen verrichten in plaats 
van te kijken naar de proef die de docent 
voor de klas demonstreert. Hierdoor 
zullen zij eerder gemotiveerd raken om 
een bèta studierichting te volgen. Zo 
willen we ook in dit opzicht aansluiten 
op de hedendaagse eisen van modern 
onderwijs.”

In feite dienen de gebouwen aan de Teister-
bantlaan en de Heiligestraat gerenoveerd te 
worden…
Ronner: “Dat klopt. Samenvattend zou je 
kunnen zeggen dat beide locaties grote 
behoefte hebben aan adequate, moderne 
onderwijsvoorzieningen. Dit alles om 
zowel het reguliere programma als de ta-
lentrichtingen goed te kunnen uitvoeren. 
In het belang van de leerlingen van Tiel 
en omstreken.”

Wat is uw boodschap aan de gemeente-
raad?
Ronner: “De school er is voor onze 
leerlingen. Zij hebben recht op het 
beste onderwijs en optimale kansen 
om zich te ontwikkelen. Uitgangspunt 
is het optimisme dat we samen met de 
leerlingen de wereld een klein beetje 
beter kunnen maken voor de komende 
generaties, gebaseerd op het vertrou-
wen in de leerlingen van onze school. 
Onze boodschap aan de gemeenteraad 
is: “It takes a village to raise a child”. 
Dat is een Afrikaans gezegde, waarmee 
bedoeld wordt dat bij het opvoeden en 
leren van kinderen alle mensen in de 
directe omgeving betrokken zijn. Het 
gaat om de toekomst van 15.000 Tielse 
leerlingen voor de komende vijfentwin-
tig jaar.” 




