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Tiel ligt midden in ons mooie rivierenlandschap, in het hart 
van Nederland. We leven in een gemeente die kansen biedt 
XQQT�KPYQPGTU��QPFGTPGOGTU�GP�XTĎYKNNKIGTU��8GGN�KPYQPGTU�
YGVGP�FG\G�MCPUGP�QQM�VG�ITĎRGP��#PFGTGP�JGDDGP�JKGT�
meer moeite mee en door de wildgroei aan regels en pro-
cedures raken steeds meer mensen verstrikt in formulieren 
en bureaucratie. Deze mensen verdienen onze steun om 
XQQTWKV�VG�MQOGP�KP�QP\G�OCCVUEJCRRĎ�

&G�2XF#�UVCCV�XQQT�JGV�VGTWIDTGPIGP�XCP�OGPUGNĎMG�OCCV�
en terugdringen van overbodige regels. We garanderen 
XQQT�KGFGTGGP�GGP�HCVUQGPNĎM�DGUVCCP��QR�GKIGP�MTCEJV�YCCT�
OQIGNĎM�GP�OGV�JWNR�XCP�CPFGTGP�YCCT�PQFKI��&CV�FQGP�YĎ�
de komende jaren door te investeren in werken en leren, 
zorg en wonen. Zo werken we samen om onze gemeente 
vooruit te helpen.
 
Om ervoor te zorgen dat er voldoende werk is, maken we 
6KGN�PQI�CCPVTGMMGNĎMGT�XQQT�DGFTĎXGP�GP�YKPMGNU��*GNCCU�KU�
niet voor iedereen werken vanzelfsprekend, daarom is het 
XQQT�FG�2XF#�DGNCPITĎM�QO�KPYQPGTU�OGV�GGP�CHUVCPF�VQV�
FG�CTDGKFUOCTMV�VG�JGNRGP��)QGF�QPFGTYĎU�GP�XQNFQGPFG�
stage- en leerplekken zorgen ervoor dat zowel jongeren 
CNU�QWFGTGP�IQGF�XQQTDGTGKF�\ĎP�QO�YGTM�VG�XKPFGP�GP�VG�
behouden.
 
8QQT�FG�2XF#�KU�\QTI�OGGT�FCP�CNNGGP�JGV�XGT\QTIGP��-YC-
NKVGKV�XCP�\QTI�FTCCKV�XQQT�QPU�QO�XGTVTQWYGP��RGTUQQPNĎM�
contact en bereikbaarheid. We hebben liever dat zorgverle-
PGTU�VĎF�JGDDGP�XQQT�GGP�RTCCVLG��FCP�FCV�\Ď�JWP�VĎF�OQG-
ten besteden aan het invullen van formulieren. Dat geldt des 
VG�OGGT�XQQT�OCPVGN\QTIGTU�FKG�XGGN�VĎF�GP�NKGHFG�UVGMGP�KP�
JGV�JGNRGP�XCP�JWP�PCCUVGP��8QQTMQOGP�KU�DGVGT�FCP�IG-
PG\GP��FWU�\GV�FG�2XF#�6KGN�\KEJ�QQM�KP�XQQT�RTGXGPVKG��*GV�
UWEEGU�XCP�FG�LGWIFYĎMVGCOU�NCCV�\KGP�FCV�YĎMVGCOU�XQQT�
CNNG�NGGHVĎFGP�QPOKUDCCT�\ĎP��<Q�JQWFGP�YG�QQM�\QTIXQQT-
\KGPKPIGP�KP�FG�YĎM�RGTUQQPNĎM�GP�DGTGKMDCCT�

 Je prettig voelen in je huis en woonomgeving is voor 
KGFGTGGP�DGNCPITĎM��&G�2XF#�XKPFV�FCV�GT�XQQT�KGFGTGGP�
GGP�IGUEJKMVG�YQPKPI�OQGV�\ĎP��1O�FQQTUVTQOKPI�PCCT�
GGP�MQQRJWKU�VG�XGTIGOCMMGNĎMGP��YKNNGP�YĎ�UVCTVGTUNGPKP-
gen beschikbaar maken. Met woningcorporaties maken we 
afspraken over duurzaamheid en we maken meer zonnepa-
PGNGP�GP�ICUNQ\G�YQPKPIGP�OQIGNĎM��\QYGN�XQQT�DGUVCCPFG�
YQPKPIGP�CNU�KP�PKGWYDQWY��$Ď�RTGVVKI�YQPGP��JQQTV�QQM�
een veilige, schone en groene omgeving. Zwerfafval vermin-
deren we door extra in te zetten op het schoonmaken van 
de stad en op te treden tegen diegenen die moedwillig de 
stad vervuilen.
 
6KGN�OCMGP�YG�UCOGP��FCCTQO�YGTMV�FG�2XF#�QQM�ITCCI�
OGG�CCP�KPKVKCVKGXGP�QH�KFGGÇP�XCPWKV�WY�YĎM��DWWTV�QH�XGT-
GPKIKPI��&CCTDĎ�UVCCV�UCOGP�XQQTWKV�MQOGP�EGPVTCCN��)GYKP�
QR�FG�MQTVG�VGTOĎP�OCI�PKGV�VGP�MQUVG�ICCP�XCP�CPFGTGP�QH�
zorgen voor verlies in de toekomst. Samen met u werken we 
CCP�QP\G�UVCF��QP\G�YĎM�QH�QPU�FQTR��5COGP�YGTMGP�YG�CCP�
Tiel.
 
 
Kamiel Gulikers
Lijsttrekker PvdA Tiel
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Goed en genoeg werk
De economie in Nederland trekt weer sterk aan na jaren van 
ETKUGU��*GNCCU�\ĎP�FG�RQUKVKGXG�GHHGEVGP�PQI�PKGV�XQQT�CNNG�
DGFTĎHUVCMMGP�VG�XQGNGP��*GV�IGNFV�\GMGT�PKGV�XQQT�YGTM-
zoekenden of mensen met een arbeidshandicap. De lonen 
UVĎIGP�PKGV�XQNFQGPFG�OGG��9CV�YGTMPGOGTU�\QGMGP�GP�YCV�
werkzoekenden te bieden hebben, sluit niet goed op elkaar 
aan. Dat neemt helaas eerder toe dan af. Daarom is het no-
FKI�FG�CTDGKFUOCTMV�VG�XGTUVGTMGP��&G�2CTVĎ�XCP�FG�#TDGKF�
zet daarop sterk in. Een goede samenwerking tussen het 
QPFGTYĎU�GP�JGV�DGFTĎHUNGXGP�KU�FCCTDĎ�DGNCPITĎM��8GTFGT�
YKNNGP�YG�FCV�YGTM\QGMGPFGP�IQGF�IGJQNRGP�YQTFGP�DĎ�JGV�
XKPFGP�XCP�GGP�DCCP��*GV�UCOGPXQGIGP�XCP�FG�IGOGGPVG��
9GTM\CCM�4KXKGTGPNCPF�GP�JGV�798�DĎ�JGV�IGOGGPVGJWKU�
zorgt ervoor dat we werkzoekenden beter kunnen onder-
UVGWPGP��%QPETGGV�MWPPGP�YG�YGTM\QGMGPFGP�DĎXQQTDGGNF�
JGNRGP�FQQT�JGP�GGP�QRNGKFKPI�CCP�VG�DKGFGP�CNU�\Ď�FCCT-
FQQT�IGOCMMGNĎMGT�CCP�GGP�DCCP�MWPPGP�MQOGP��8GTFGT�
hebben we de laatste jaren afspraken gemaakt met werk-
nemers in de regio om extra banen te creëren voor mensen 
met een ziekte of handicap. Daar willen we de komende 
jaren mee doorgaan, zodat nog meer mensen met een ziek-
te of handicap die willen werken, aan de slag kunnen.

Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen
&G�2XF#�OCCMV�\KEJ�JCTF�XQQT�OCCVUEJCRRGNĎM�XGTCPVYQQTF�
QPFGTPGOGP��1PFGTPGOGTU�FQGP�CCP�OCCVUEJCRRGNĎM�XGT-
CPVYQQTF�QPFGTPGOGP�CNU�\Ď�\KEJ�PKGV�CNNGGP�TKEJVGP�QR�JGV�
maken van winst, maar ook een meerwaarde willen hebben 
XQQT�FG�OCCVUEJCRRĎ��9G�XKPFGP�FCV�FKV�GGP�XGTRNKEJVKPI�
OQGV�\ĎP�XQQT�DGFTĎXGP�FKG�GGP�QRFTCEJV�XCP�FG�IGOGGP-
VG�WKVXQGTGP��$GFTĎXGP�MWPPGP�FKV�DĎXQQTDGGNF�FQGP�FQQT�
mensen met een handicap aan het werk te helpen of jon-
geren een stageplaats te bieden, maar ook door innovatief 
GP�FWWT\CCO�VG�QPFGTPGOGP��$GFTĎXGP�FKG�OCCVUEJCRRGNĎM�
verantwoord ondernemen, willen we belonen.

Werkend en economisch sterk Tiel

Aantrekken van bedrijven
Om de werkgelegenheid te behouden en te vergroten, 
OQGVGP�DGFTĎXGP�\KEJ�YGNMQO�XQGNGP�KP�6KGN��&G�MQOUV�
XCP�PKGWYG�DGFTĎXGP�PCCT�6KGN�KU�DGNCPITĎM�XQQT�FG�YGTM-
gelegenheid in de regio. Daarvoor is het nodig dat er de 
MQOGPFG�LCTGP�PKGWYG�DGFTĎXGP�MQOGP�QR�FG�WKVDTGKFKPI�
van het industrieterrein Medel. Ook moeten we de bestaan-
FG�DGFTĎXGPVGTTGKPGP�XGTDGVGTGP��

6KGN�OQGV�IQGF�DGTGKMDCCT�\ĎP��&CCTXQQT�KU�JGV�PQFKI�FCV�
JGV�XGTMGGT�QR�FG�#���IQGF�FQQTUVTQQOV��&G�2XF#�XKPFV�
dat dit moet verbeteren en zet zich hiervoor in, samen met 
NQMCNG�GP�PCVKQPCNG�QTICPKUCVKGU�GP�DGFTĎXGP��*GV\GNHFG�
geldt voor de bereikbaarheid van Tiel per openbaar ver-
voer. De afgelopen jaren is Tiel minder goed bereikbaar 
geworden per openbaar vervoer. Deze achteruitgang moet 
YQTFGP�IGUVQRV��PKGV�CNNGGP�KP�DGNCPI�XCP�DGFTĎXGP�GP�
werknemers, maar ook in belang van studenten en andere 
inwoners.

Detailhandel en binnenstad
Ook de detailhandel is van groot belang voor Tiel. Naast 
werkgelegenheid, biedt het ook leven en beleving in het 
EGPVTWO��&G�MQOUV�XCP�NCPFGNĎMG�MGVGPU�\QCNU�*�/��'URTKV�
en ICI Paris zetten Tiel verder op de kaart, maar ook onze 
eigen lokale ondernemers timmeren hard aan de weg. De 
CEVKXKVGKVGP�XCP�*CTV�XCP�6KGN�XGTFKGPGP�FCCTQO�QP\G�UVGWP��
1OFCV�FG�2XF#�GGP�UVGTMG�DKPPGPUVCF�DGNCPITĎM�XKPFV��
EQPEGPVTGTGP�YG�JGV�YKPMGNCCPDQF�KP�JGV�EGPVTWO��8GTFGT�KU�
een goede en verantwoorde ontwikkeling van de Waalkade 
van grote betekenis voor de beleving en uitstraling van het 
centrum.

• De uitbreiding van Medel verloopt goed. Er gaat onder
 andere een distributiecentrum van de Plus supermarkt- 
� MGVGP�MQOGP�XQQT�OGGT�FCP�����YGTMPGOGTU��
� *GV�DGFTĎH�-WGJPG0CIGN�JGGHV�DGUNQVGP�WKV�VG�
 breiden op Medel.
r�'T�\ĎP�PKGWYG�YKPMGNMGVGPU�KP�FG�DKPPGPUVCF�IGMQOGP���
� \QCNU�'URTKV��*�/�GP�+%+�2CTKU�
r�*GV�DGFTĎXGPVGTTGKP�-GNNGP�KU�QRIGMPCRV�
r�&G�IGOGGPVG�\GNH�KU�IQGF�DG\KI�OGV�OCCVUEJCRRGNĎM��
 verantwoord ondernemen. De gemeente biedt veel 
 stageplekken. Ook spreekt de gemeente met haar
� QRFTCEJVPGOGTU�CH�FCV�\Ď�OCCVUEJCRRGNĎM�XGTCPVYQQTF
� QPFGTPGOGP��*KGTFQQT�JGGHV�FG�IGOGGPVG�JGV�
 hoogste niveau van de Prestatieladder Soclaler 
 Ondernemen bereikt. 
 

r�'T�OQGVGP�PKGWYG�DGFTĎXGP�MQOGP�QR�FG�WKVDTGKFKPI
 van Medel.
r�9G�OQGVGP�\QXGGN�OQIGNĎM�OGPUGP�CCP�JGV�YGTM�
 helpen. Dat geldt ook voor mensen met een ziekte, 
 handicap of andere afstand tot de arbeidsmarkt, 
� XQQT�\QXGT�\Ď�MWPPGP�YGTMGP�
• We moeten de binnenstad van Tiel verder versterken
� FQQT�FWKFGNĎMG�MCFGTU�VG�UVGNNGP�QXGT�YCCT�YKPMGNU�\KEJ
 mogen vestigen en waar niet, door ervoor te zorgen 
 dat de binnenstad goed bereikbaar is en door de 
 binnenstad schoon te houden. We doen dit samen 
 met de ondernemers in de binnenstad.

Wat hebben we bereikt?

Wat moet er verder gebeuren?
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$Ď�NGTGP�ICCV�JGV�PKGV�CNNGGP�QO�FCV�LG�MNCCT�YQTFV�IGUVQQOF�
voor de arbeidsmarkt, maar ook dat je je talenten ontwik-
kelt. Dat geldt niet alleen voor kleuters, basisschoolleer-
lingen en middelbare scholieren, maar voor iedereen. We 
zetten in op een leven lang leren. Leren voor jong en oud. 
&CCTDĎ�DKGFGP�YG�QPFGTUVGWPKPI�QO�VG�\QTIGP�FCV�KGFGTGGP�
\KEJ�DNĎHV�QPVYKMMGNGP��

Voorschoolse educatie en kinderopvang
-KPFGTQRXCPI�GP�RGWVGTURGGN\CNGP�OQGVGP�XQQT�KGFGTGGP�
DGVCCNDCCT�GP�DGUEJKMDCCT�\ĎP��1WFGTU�XCP�MKPFGTGP�DĎ�YKG�
de kans op (taal)achterstand groot is, worden gestimuleerd 
om hun kinderen voor- en/of vroegschoolse educatie te 
laten volgen. 
 
Scholen als spil in de buurt
De scholen werken in de eigen buurt met elkaar samen, 
OCCT�QQM�OGV�XGTGPKIKPIGP��DKDNKQVJGGM��YGN\ĎPUYGTM�GP�
MKPFGTQRXCPI��.GGTNKPIGP�MWPPGP�PC�UEJQQNVĎF�KP�CCPTCMKPI�
komen met techniek, sport en cultuur. We vinden dat er een 
kwalitatief goed aanbod van voorschoolse, tussenschoolse 
GP�PCUEJQQNUG�QRXCPI�OQGV�\ĎP�

Onderwijs en zorg 
De samenwerking tussen ouders, scholen en jeugdhulpverle-
PKPI�OQGV�UVGTMGT�YQTFGP��*KGTFQQT�MWPPGP�YG�XQQTMQOGP�
dat er problemen ontstaan met de opvoeding en de ont-
wikkeling van kinderen in kwetsbare omstandigheden. We 
leggen nadruk op preventie en vroegsignalering en bieden 
LGWIFJWNR�KP�FG�YĎM��

Huisvesting
$Ď�FG�JWKUXGUVKPI�XCP�UEJQNGP�ICCP�YG�WKV�XCP�OWNVKHWPEVK-
QPGGN�IGDTWKM��\QFCV�PC�UEJQQNVĎF�CPFGTG�XGTGPKIKPIGP�IG-
DTWKM�MWPPGP�OCMGP�XCP�JGV�IGDQWY��$Ď�XGT��QH�PKGWYDQWY�
JQWFGP�YG�JKGT�URGEKƂGM�TGMGPKPI�OGG��&G�UEJQNGP�OQGVGP��
PGV�CNU�CPFGTG�QRGPDCTG�IGDQWYGP��\QXGGN�OQIGNĎM�VQG-
ICPMGNĎM�\ĎP�XQQT�OGPUGP�OGV�GGP�JCPFKECR��

Talent optimaal benutten
We willen dat jongeren in Tiel hun talenten ten volle kunnen 
QPVYKMMGNGP��&CCTDĎ�KU�JGV�DGJCNGP�XCP�GGP�UVCTVMYCNKƂEC-

Lerend Tiel

VKG�JGV�WKVICPIURWPV��.GGTNKPIGP�FKG�IGGP�UVCTVMYCNKƂECVKG�
MWPPGP�DGJCNGP�MTĎIGP�DGIGNGKFKPI�PCCT�RCUUGPF�YGTM��
9G�YGTMGP�VQG�PCCT�GGP�UNWKVGPF�U[UVGGO�QO�XTQGIVĎFKIG�
schooluitval te signaleren en te voorkomen. Initiatieven die 
jongeren terugleiden naar school ondersteunen we, zoals 
RTQLGEV�<QJTC��8QQT�NGGTNKPIGP�OGV�ITQVG�VCCNCEJVGTUVCPFGP�
\QGMGP�YG�UCOGP�OGV�JGV�QPFGTYĎU�PCCT�QRNQUUKPIGP�CNU�
schakelklassen en zomerscholen. 

Onderwijs en arbeidsmarkt 
0CWYG�UCOGPYGTMKPI�XCP�JGV�QPFGTYĎU�OGV�DGFTĎXGP��
OCCVUEJCRRGNĎMG�QTICPKUCVKGU�GP�KPYQPGTU�XKPFGP�YG�DG-
NCPITĎM��5RGEKCNG�CCPFCEJV�ICCV�WKV�PCCT�NGGTNKPIGP�WKV�JGV�
RTCMVĎMQPFGTYĎU��9G�XTCIGP�JGV�DGFTĎHUNGXGP�QO�XQNFQGP-
de stage- en leerplekken aan te bieden. De gemeente heeft 
JKGT�CNU�YGTMIGXGT�GGP�XQQTDGGNFTQN�KP��9G�\GVVGP�URGEKƂGM�
KP�QR�DGFTĎXGP�WKV�VGEJPKGM�GP�\QTI��QOFCV�JKGT�FG�MQOGPFG�
LCTGP�XGGN�PKGWY�YGTM�KP�VG�XKPFGP�\CN�\ĎP��

Stem van de scholier telt
Tiel heeft een kinderraad, waarin kinderen uit groep 7 en 
��OGV�GNMCCT�MĎMGP�YCV�GT�DGVGT�MCP�KP�FG�IGOGGPVG��&G�
2XF#�KU�VTQVU�QR�FG�MKPFGTTCCF�GP�YKN�FG\G�DGJQWFGP��\QFCV�
NGGTNKPIGP�QR�XTQGIG�NGGHVĎF�MGPPKU�MWPPGP�OCMGP�OGV�
YCV�FG�IGOGGPVG�FQGV�GP�OGV�RQNKVKGM��-KPFGTGP�MTĎIGP�
zo inspraak op plannen die henzelf direct raken. Bovendien 
NGTGP�\Ď�QR�LQPIG�NGGHVĎF�QXGT�FG�FGOQETCVKG�GP�QXGT�JGV�
overleggen met elkaar. Daarnaast willen we dat de gemeen-
VG�OGGT�LQPIGTGP�DGVTGMV�DĎ�DGUNKUUKPIGP�QXGT�FG�UVCF��FQQT�
het oprichten van een jongerenraad of het direct betrekken 
van jongeren via de scholen. Zo heeft de gemeente een 
plan voor jongerenontmoetingsplaatsen geëvalueerd, zon-
FGT�FCCTDĎ�CCP�LQPIGTGP�VG�XTCIGP�YCV�\G�XCP�FG�RNCCVUGP�
XKPFGP�GP�YCV�\G�OKUUGP��&G�2XF#�XKPFV�JGV�DGNCPITĎM�FCV�
LQPIGTGP�DĎ�FKV�UQQTV�RTQEGUUGP�DGVTQMMGP�YQTFGP�

Betuwse scholierenstad
6KGN�KU�GGP�UEJQNKGTGPUVCF��'GP�QPFGTYĎUKPUVGNNKPI�CNU�41%�
Rivor trekt veel scholieren aan, ook van buiten de Tielse 
TGIKQ��&G�2XF#�\KGV�JKGT�MCPUGP�QO�6KGN�QQM�DWKVGP�FG�TGIKQ�
op de kaart te zetten. Zo versterken we in de toekomst Tiel 
als scholierenstad.

r�9G�\ĎP�DGIQPPGP�OGV�PKGWYDQWY�XCP�JGV�45)�
 Lingecollege om de huisvesting van het voortgezet 
� QPFGTYĎU�CCP�VG�NCVGP�UNWKVGP�DĎ�FG�
QPFGTYĎU�DGJQGHVGP
� XCP�FG\G�VĎF�
• We realiseren een nieuw multifunctioneel schoolgebouw
� KP�2CUUGYCCĎ�XQQT�DCUKUUEJQQN�n&G�$CVCCHo��YCCT�QQM�
� CPFGTG�QTICPKUCVKGU�XQQT�GP�PC�UEJQQNVĎF�IGDTWKM�XCP
 kunnen maken.
r�$Ď�FG�NCPFGNĎMG�YĎ\KIKPI�XCP�TGIGNU�XQQT�MKPFGTVQGUNCI
 en peuterspeelzaal inclusief voor- en vroegschoolse 
� GFWECVKG�
88'���JGDDGP�YG�FG�6KGNUG�XQQT\KGPKPIGP�
� VQGICPMGNĎMGT�IGOCCMV�XQQT�GGP�DTGFG�ITQGR�QWFGTU�

• We realiseren een nieuw multifunctioneel schoolgebouw
� KP�9CFGPQĎGP��YCCT�QQM�FQTRUDGYQPGTU�IGDTWKM�XCP
 kunnen maken.
r�9G�DGJQWFGP�FG�-KPFGTTCCF�GP�ICCP�QR�\QGM�PCCT��
� OQIGNĎMJGFGP�QO�QQM�LQPIGTGP�DĎ�IGOGGPVGNĎM�DGNGKF��
� VG�DGVTGMMGP��DĎXQQTDGGNF�FQQT�OKFFGN�XCP�GGP�
 jongerenraad of direct via de scholen.
• We gaan inzetten op het voorkomen van schooluitval 
� GP�JGV�VGTWINGKFGP�XCP�LQPIGTGP�PCCT�JGV�QPFGTYĎU�CNU��
 dat toch gebeurt.
r�9G�ICCP�KPXGUVGTGP�KP�FG�JWKUXGUVKPI�XCP�JGV�QPFGTYĎU��
 en het multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen  
 stimuleren.
r�9G�YKNNGP�KPXGUVGTGP�KP�UVCIGRNGMMGP�DĎ�FG�IGOGGPVG�
� GP�DĎ�IGOGGPVGNĎMG�QTICPKUCVKGU�GP�RTQLGEVGP�
• We willen de komst van hbo-leergangen naar Tiel 
� UVKOWNGTGP��FQQT�UCOGPYGTMKPI�OGV�QPFGTYĎU�
 instellingen te zoeken.

Wat hebben we bereikt?

Wat moet er verder gebeuren?
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Persoonlijke zorg op maat
Doordat mensen steeds langer leven, is er meer vraag naar 
lokale zorgvoorzieningen. Deze voorzieningen maken we 
RGTUQQPNĎMGT�GP�NCCIFTGORGNKIGT�

'GP�CCPXTCCI�XQQT�\QTI�ICCV�CNVĎF�UCOGP�OGV�GGP�RGTUQQP-
NĎM�IGURTGM�OGV�GGP�RTQHGUUKQPCN�GP�MCP�PQQKV�CNNGGP�FKIKVCCN�
of per telefoon plaatsvinden. Samen met de zorgvrager 
YQTFV�IGMGMGP�PCCT�YCV�FG\G�\GNH�MCP�GP�YCCTDĎ�JĎ�QH�\Ď�
hulp nodig heeft. Maatwerk is het uitgangspunt. Dat bete-
MGPV�XQQT�FG�2XF#�FCV�YG�\QGMGP�PCCT�FG�DGUV�RCUUGPFG�
oplossing, niet naar de meest goedkope.

Voor iedereen betaalbaar 
en bereikbaar
2TQHGUUKQPCNU�\ĎP�IGQTICPKUGGTF�KP�DTGFG�YĎMVGCOU�FKG�JWP�
QOIGXKPI�IQGF�MGPPGP�GP�XQQT�KPYQPGTU�XCP�GNMG�NGGHVĎF�
VQGICPMGNĎM�\ĎP��&G�GKIGP�ƂPCPEKÇNG�UKVWCVKG�OCI�PQQKV�
GGP�TGFGP�\ĎP�QO�IGGP�\QTI�VG�QPVXCPIGP��9G�XQQTMQOGP�
UVCRGNKPIGP�XCP�GKIGP�DĎFTCIGP��JQWFGP�\QTIXQQT\KGPKP-
IGP�DGVCCNDCCT�GP�\GVVGP�QPU�DĎ\QPFGT�KP�QO�CHMQOUV�GP�
inkomen geen invloed te laten hebben op de gezondheid 
van inwoners.

De afgelopen jaren is de overlast van verwarde personen 
VQGIGPQOGP��&G�2XF#�XKPFV�FCV�FG�\QTI�QQM�XQQT�FG\G�
OGPUGP�DGTGKMDCCT�OQGV�\ĎP�GP�FCV�\Ď�FG�\QTI�OQGVGP�MTĎ-
gen die ze nodig hebben.
 
Jeugd en zorg
Depressieklachten en andere problemen van jongeren 
DKPPGP�QH�DWKVGP�JGV�IG\KP��RCMMGP�YG�\Q�XTQGI�OQIGNĎM�
CCP��2TQHGUUKQPCNU�WKV�JGV�YĎMVGCO�FQGP�FKV�FQQT�\Q�UPGN�
OQIGNĎM�KP�VG�ITĎRGP�QH��DGVGT�PQI��FKV�VG�XQQTMQOGP��&KV�
gebeurt samen met het gezin. Daarvoor is het nodig dat 
FG�YĎMVGCOU�JWP�YQTVGNU�IQGF�KP�FG�YĎM�JGDDGP��8GTFGT�
JQWFGP�YG�YCEJVNĎUVGP�MQTV�GP�\QTIGP�GTXQQT�FCV�FTKPIGPFG�
JWNR�CNVĎF�DGUEJKMDCCT�KU��9CPPGGT�JWNR�FKEJVDĎ�JWKU�PKGV�FG�
juiste oplossing biedt, zorgen we voor gerichte specialisti-
sche ondersteuning. 

Zorgend Tiel

Ouderen en mantelzorgers
Inwoners wonen steeds langer in een eigen woning. We 
ondersteunen voorzieningen die mensen nodig hebben 
QO�VJWKU�VG�
DNĎXGP��YQPGP��8KC�JGV�QWFGTGPYGTM�ICCP�YG�
vereenzaming tegen en helpen we inwoners om de juiste 
KPHQTOCVKG�VG�XKPFGP�CNU�\Ď�XTCIGP�JGDDGP�QXGT�\QTIXQQT\KG-
ningen. 

Mantelzorgers worden soms zwaar belast. We zoeken samen 
OGV�JGP�PCCT�OQIGNĎMJGFGP�QO�QQM�FG�PQFKIG�TWUV�VG�
kunnen nemen. We richten voor mantelzorgers een klank-
bordgroep in. Die klankbordgroep kan de gemeente helpen 
erachter te komen welke ondersteuning mantelzorgers no-
FKI�JGDDGP��8GTFGT�YKNNGP�YG�OCPVGN\QTIGTU�GP�MKPFGTGP�XCP�
OGPUGP�FKG�\QTI�PQFKI�JGDDGP��FG�OQIGNĎMJGKF�IGXGP�QO�
zorgvoorzieningen voor hun geliefden aan te vragen. 
We voorkomen bureaucratische rompslomp in de zorg 
\QXGGN�OQIGNĎM��$Ď�JGV�KPMQRGP�XCP�\QTI�MĎMGP�YG�QH�FG�
zorgorganisaties zich gedragen als goede werkgevers voor 
JWP�OGFGYGTMGTU��QH�\Ď�RGTUQQPNĎM�EQPVCEV�OGV�FG�\QTI-
XTCIGTU�DGNCPITĎM�XKPFGP��GP�QH�\G�IGTGIGNF�JGDDGP�FCV�
cliënten en mantelzorgers invloed hebben op het beleid van 
de organisaties.

r�&G�IGOGGPVG�JGGHV�GGP�XGGN�DGNCPITĎMGTG�TQN�IGMTGIGP��
� DĎ�JGV�QTICPKUGTGP�XCP�\QTI��&CCTQO�JGDDGP�YG�\QTI��
� FKEJVGTDĎ�QP\G�KPYQPGTU�IGDTCEJV��
r�9G�\ĎP�OCPVGN\QTIGTU�DGVGT�ICCP�YCCTFGTGP��
� *WP�XTCIGP�GP�DGJQGHVGP�OQGVGP�EGPVTCCN�UVCCP�
� KP�QPFGT�CPFGTG�JGV�YGN\ĎPUYGTM��

r� .CCIFTGORGNKI�\QTI�QR�OCCV�OQGV�DGUEJKMDCCT�\ĎP�
 voor iedereen, niet alleen voor jongeren. Daarom wil 
� FG�2XF#�DTGFG�YĎMVGCOU�JGDDGP��FKG�\QTI�TGIGNGP�
� XQQT�CNNG�NGGHVĎFGP��&G�YĎMVGCOU�TKEJVGP�\KEJ�PW�CNNGGP��
� QR�RGTUQPGP�FKG�LQPIGT�\ĎP�FCP����LCCT�
r�8GGN�RTQDNGOGP�DĎ�IG\KPPGP�OGV�MKPFGTGP�\ĎP�VG�
 voorkomen als de problemen vroeg aangepakt worden.
� &G�2XF#�YKN�FCCTQO�IGNF�DGUVGFGP�CCP�RTGXGPVKG��
� QPFGT�CPFGTG�XKC�FG�YĎMVGCOU�
r�&G�RTQHGUUKQPCN�QR�FG�YGTMXNQGT�QH�DĎ�KGOCPF�VJWKU��
� OQGV�RTGVVKI�MWPPGP�YGTMGP��&CCTQO�PGOGP�YG�DĎ�
 het kopen van de zorg eisen op over goed 
� YGTMIGXGTUEJCR��VĎF�XQQT�RGTUQQPNĎM�EQPVCEV��
 en medezeggenschap van cliënten en mantelzorgers.
• In de aanvraag van zorgvoorzieningen bieden we de  
� OQIGNĎMJGKF�XQQT�MKPFGTGP�QH�OCPVGN\QTIGTU�QO�FG\G��
 aanvraag namens hun geliefden te doen. 
• We beperken het aantal aanbieders van zorg, om 
 betere afspraken met elkaar te kunnen maken.
• We richten een klankbordgroep op van mantelzorgers,  
 zodat de gemeente van hen kan horen hoe 
 mantelzorgers het beste ondersteund kunnen worden.

Wat hebben we bereikt?

Wat moet er verder gebeuren?
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8GGN�XCP�QP\G�KPYQPGTU�\ĎP�IGNWMMKI�GP�VGXTGFGP�GP�MWPPGP�
IQGF�XQQT�\KEJ\GNH�\QTIGP��6GIGNĎMGTVĎF�MQOV�JGV�XQQT�FCV�
inwoners of gezinnen door verschillende omstandigheden 
niet (meer) voor zichzelf kunnen zorgen. We zien dat deze 
laatste, groeiende groep steeds verder achterop dreigt te 
raken. 
De overheid heeft de taak om de kloof te verkleinen tussen 
de groep mensen die kansen hebben en weten te benutten, 
GP�FG�ITQGR�XQQT�YKG�FKV�OQGKNĎMGT�KU��&G�2XF#�UVTĎFV�XQQT�
GGP�NQMCNG�UCOGPNGXKPI�YCCTKP�KGFGTGGP�IGNĎM�DGJCPFGNF�
YQTFV��GP�IGNĎMG�TGEJVGP�GP�MCPUGP�JGGHV��&CCTDĎ�OQGV�
GT�CNVĎF�GGP�XCPIPGV�\ĎP�XQQT�JGP�FKG�JGV�GEJV�PKGV�
\GNH��
kunnen.

Armoede
Leven en opgroeien in armoede zorgt voor een sociaal 
isolement. Liefst één op de negen kinderen begint het leven 
daardoor op achterstand. Ze kunnen niet meedoen aan 
schoolreisjes, muziek- of sportles, of verjaardagsfeestjes. 
Daarom ondersteunen we inwoners in armoede vanuit het 
6KGNUG�OKPKOCDGNGKF��&G�IGOGGPVG�\QTIV�XQQT�ƂPCPEKÇNG�
QPFGTUVGWPKPI��\QCNU�FG�DĎUVCPF��1QM�JGGHV�FG�IGOGGPVG�
IGNF�QXGT�QO�DĎXQQTDGGNF�MKPFGTGP�KP�CTOQGFG�VG�MWPPGP�
laten sporten. We werken samen met andere organisaties 
KP�6KGN��\QCNU�YQPKPIEQTRQTCVKGU��FG�8QGFUGNDCPM�GP�\QTIKP-
UVGNNKPIGP��QO�CTOQGFG�\Q�XTQGI�OQIGNĎM�VG�UKIPCNGTGP�GP�
VG�DGUVTĎFGP��+P�JGV�DĎ\QPFGT�\GVVGP�YG�KP�QR�GGP�DGVGTG�
schuldhulpverlening. Wanneer inwoners schulden niet meer 
kunnen betalen, leidt dit tot meer schulden. Zo ontstaat een 
vicieuze cirkel waar sommige inwoners niet meer uit kunnen 
komen.

Inwoners met een beperking 
of chronische ziekte
/GV�GGP�JCPFKECR�MCP�LG�DĎXQQTDGGNF�H[UKGMG�QDUVCMGNU�VG-
IGPMQOGP�FKG�JGV�QPOQIGNĎM�OCMGP�QO�DGRCCNFG�IGDQW-
wen in te komen. Op ons initiatief is er een plan gekomen 
waarin deze obstakels worden tegengegaan. Daarnaast gaat 
de gemeente regelmatig met onder andere de Gehandicap-
VGPTCCF�KP�IGURTGM�QXGT�FG�VQGICPMGNĎMJGKF�XQQT�OGPUGP�
met een handicap. 

Solidair Tiel

+PYQPGTU�FKG�EJTQPKUEJ�\KGM�\ĎP�QH�GGP�JCPFKECR�JGDDGP��
MTĎIGP�XCCM�VG�OCMGP�OGV�GGP�UVCRGNKPI�CCP�GKIGP�DĎFTC-
IGP�GP�JQIG�\QTIMQUVGP��8QQT�FG\G�KPYQPGTU�DGJQWFGP�
YG�GGP�OGGTMQUVGPTGIGNKPI��\QFCV�\Ď�TGEJV�JGDDGP�QR�GGP�
tegemoetkoming in deze hoge kosten. 

Een diverse samenleving
Onze gemeente is een diverse samenleving, waar plaats is 
XQQT�KGFGTGGP��QPIGCEJV�CEJVGTITQPF��NGGHVĎF�QH�UGMUWGNG�
IGCCTFJGKF��6GIGP�FKUETKOKPCVKG�VTGFGP�YG�JCTF�QR��YCCTDĎ�
YG�XQQTPCOGNĎM�YKNNGP�KP\GVVGP�QR�RTGXGPVKG��*GV�KU�PKGV�
CEEGRVCDGN�FCV�KGOCPFU�EWNVWTGNG�CEJVGTITQPF��NGGHVĎF�QH�
IGCCTFJGKF�FG�MCPU�QR�GGP�DCCP�DGRCCNV��$Ď�FG�IGOGGPVG�
willen we anoniem solliciteren invoeren om dit tegen te 
gaan. Daarnaast hebben we er mede voor gezorgd dat de 
IGOGGPVG�QR����QMVQDGT�FG�TGIGPDQQIXNCI�JĎUV�GP�FCV�GT�
GGP�TGIGPDQQINQRGT�DĎ�FG�9GUVNWKFGPUG�2QQTV�KU�IGMQOGP��
&KV�CNNGU�QO�FWKFGNĎM�VG�OCMGP�FCV�YĎ�FKUETKOKPCVKG�QR�
grond van seksuele geaardheid niet accepteren.

9G�XKPFGP�JGV�DGNCPITĎM�FCV�UVCVWUJQWFGTU�YQTFGP�IG-
JWKUXGUV�KP�FG�TGIKQ�YCCT�\Ď�JGV�GGTUVG�\ĎP�QRIGXCPIGP��<Q�
voorkomen we dat deze mensen van hot naar her gestuurd 
worden en elke keer opnieuw kennis moeten maken met 
PKGWYG�IG\KEJVGP�DĎ�QTICPKUCVKGU�GP�KP�JWP�DWWTV��&G�2XF#�
XKPFV�JGV�DGNCPITĎM�FCV�UVCVWUJQWFGTU�\Q�UPGN�OQIGNĎM�FG�
IGNGIGPJGKF�MTĎIGP�QO�FG�0GFGTNCPFUG�VCCN�NGTGP��&QQT�GT-
voor te zorgen dat ze de taal beheersen, zorgen we ervoor 
FCV�\G�\KEJ�MWPPGP�TGFFGP�KP�QP\G�OCCVUEJCRRĎ�GP�YGTM�
kunnen vinden.

• We hebben ervoor gezorgd dat er extra geld komt  
 voor mensen die ondersteuning van de gemeente 
 nodig hebben. We hebben het minimabeleid uitgebreid,  
� YCCTDĎ�XQQTCN�GZVTC�IGNF�DGUEJKMDCCT�KU�IGMQOGP�XQQT��
� IG\KPPGP�OGV�MKPFGTGP��\QFCV�\Ď�OGG�MWPPGP�FQGP�OGV��
� URQTV�GP�EWNVWWT��1QM�MTĎIGP�\Ď�OGGT�QPFGTUVGWPKPI�CNU��
 ze spullen voor school nodig hebben, zodat kinderen  
 daar geen achterstand oplopen.
• We hebben een plan gevormd om obstakels voor 
 mensen met een handicap in onze gemeente tegen 
 te gaan. Ook gaat de gemeente regelmatig met onder  
 andere de Gehandicaptenraad in gesprek over obstakels  
 die mensen met een handicap in Tiel tegenkomen.
• We hebben ervoor gezorgd dat de schuldhulpverlening  
� KP�6KGN�XGTDGVGTFG��'T�YCTGP�NCPIG�YCEJVNĎUVGP��\QFCV��
 schulden alleen maar hoger werden. Dat is nu niet 
 meer zo. Ook mensen met schulden die nog niet 
� QPQXGTMQOGNĎM�\ĎP�IGYQTFGP��MWPPGP�PW�IGJQNRGP��
� YQTFGP��$QXGPFKGP�\GVVGP�YG�KP�QR�JGV�\QXGGN�OQIGNĎM��
 voorkomen van schulden.

r�9G�XQGTGP�DĎ�FG�IGOGGPVG�JGV�CPQPKGO�UQNNKEKVGTGP�KP���
� \QFCV�KGFGTGGP�FKG�UQNNKEKVGGTV�PCCT�GGP�DCCP�GGP�IGNĎMG��
 kans heeft om op gesprek te komen.
• We zorgen ervoor dat de minima goed ondersteund  
� DNĎXGP�KP�FG�IGOGGPVG�6KGN�
• We gaan de meerkostenregeling voor mensen met 
 een chronische ziekte of handicap overeind houden,  
� \QFCV�JWP�\QTIMQUVGP�PKGV�FG�RCP�WKV�TĎ\GP�
• We moeten voorkomen dat vluchtelingen en status-
� JQWFGTU�XQQTVFWTGPF�OQGVGP�XGTJWK\GP��<Ď�OQGVGP��
� \QXGGN�OQIGNĎM�YQTFGP�QRIGXCPIGP�KP�FG�TGIKQ�YCCT��
 ze eerder hebben verbleven. We zetten stevig in op 
 het leren van de Nederlandse taal, om hen snel zo 
� \GNHUVCPFKI�OQIGNĎM�VG�OCMGP�
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Onze samenleving is volop in beweging. We zien de laatste 
jaren dat de lokale overheid steeds meer grote taken voor 
JCCT�TGMGPKPI�PGGOV��6GIGNĎMGTVĎF�\KGP�YG�KPYQPGTU�KP�JWP�
eigen omgeving ook steeds meer het heft in eigen handen 
PGOGP��<G�MQOGP�OGV�GKIGP�KPKVKCVKGXGP�QO�DĎXQQTDGGNF�
YĎM�QH�FQTR�NGGHDCCTFGT�VG�OCMGP�

&G�2XF#�XKPFV�FG�ITQGKGPFG�DGVTQMMGPJGKF�XCP�KPYQPGTU�
GGP�DGNCPITĎMG�QPVYKMMGNKPI��9G�QOCTOGP�KPKVKCVKGXGP�FKG�
vanuit de samenleving komen en zoeken samen met het 
YGN\ĎPUYGTM�GP�FG�YĎMTGIKUUGWTU�PCCT�OCPKGTGP�QO�KPYQ-
PGTU�VG�HCEKNKVGTGP�DĎ�JWP�KPKVKCVKGXGP��&CCTDĎ�NKIV�FG�PCFTWM�
op ondersteuning in natura. 

Samen met inwoners zoeken 
naar nieuwe werkwijze 
&G�IGOGGPVG�JGGHV�GGP�DGNCPITĎMG�VCCM�QO�KPKVKCVKGXGP�XCP-
WKV�KPYQPGTU�VG�HCEKNKVGTGP��9G�ICCP�DĎ�XTCIGP�XCP�KPYQPGTU�
dan ook uit van een “ja, mits”-houding. Regels die initia-
VKGXGP�KP�FG�YGI�UVCCP�YQTFGP�IGVQGVUV��&G\G�TGIGNU�\ĎP�
KOOGTU�QPFGTUVGWPGPF�GP�IGGP�FQGN�QR�\KEJ��#NU�FG�TGIGNU�
goede initiatieven in de weg staan, dan passen we de regels 
aan. 

Om inwoners te kunnen ondersteunen moet de dienstver-
NGPKPI�XCP�FG�IGOGGPVG�QR�QTFG�\ĎP��9ĎMTGIKUUGWTU�\ĎP�
het eerste contactpunt, maar ook van andere ambtenaren 
XGTYCEJVGP�YG�FCV�\Ď�GGP�EQPUVTWEVKGXG�JQWFKPI�JGDDGP�
DĎ�XTCIGP�GP�KFGGÇP�XCP�KPYQPGTU��5COGP�OGV�KPYQPGTU�
GP�YGN\ĎPUQTICPKUCVKGU�\QGMGP�YG�PCCT�FG�LWKUVG�YĎ\G�QO�
FG�KPYQPGTRCTVKEKRCVKG�IQGF�XCP�FG�ITQPF�VG�MTĎIGP��<Q�
MĎMGP�YG�XQN�NQH�PCCT�JGV�FQTRURNCP�KP�-CRGN�#XG\CCVJ�GP�FG�
inwonersgroepen die het onderhoud van lokale speeltuinen 
hebben overgenomen. Participerend Tiel

Samenwerking tussen gemeente 
en inwoners
#EVKGXG�KPYQPGTU�GP�NQMCNG�KPKVKCVKGXGP�XGTUVGTMGP�FG�MTCEJV�
XCP�YĎMGP�GP�FQTRGP�XCP�QPFGTQR��&G�IGOGGPVG�QPFGT-
steunt deze initiatieven en bewaakt of deze binnen gemaak-
VG�CHURTCMGP�DNĎXGP��8QQT�FG�2XF#�KU�JGV�QQM�DGNCPITĎM�QO�

MYGVUDCTG��KPYQPGTU�VG�DGUEJGTOGP�FKG�PKGV�DĎ�FG�KPKVKCVKG-
XGP�DGVTQMMGP�\ĎP�GP�GT�OQIGNĎM�PCFGGN�XCP�QPFGTXKPFGP��
1R�FG\G�YĎ\G�\QTIGP�YG�GTXQQT�FCV�KGFGTGGP�XCP�PKGWYG�
RNCPPGP�MCP�RTQƂVGTGP��

Krachtige wijken
+P�FG�XGTUEJKNNGPFG�FQTRGP�GP�YĎMGP�YKNNGP�YG�\GNHTGF\CCO-
heid van en sociale samenhang tussen inwoners bevorderen. 
+P�JGV�YGN\ĎPUYGTM�\GVVGP�YG�KPYQPGTU�\QXGGN�OQIGNĎM�KP�
JWP�GKIGP�MTCEJV��\QFCV�\G�\Q�\GNHUVCPFKI�OQIGNĎM�DNĎXGP��
&CCTPCCUV�JGGHV�JGV�YGN\ĎPUYGTM�GGP�DGNCPITĎMG�TQN�KP�JGV�
YĎMIGTKEJV�YGTMGP��QO�RTQDNGOGP�GP�UEJQQNWKVXCN�DĎ�LQPIG-
ren te voorkomen. 

r�9G�JGDDGP�YĎMTGIKUUGWTU�CCPIGUVGNF�QO�KPYQPGTU�VG��
 kunnen ondersteunen als ze initiatieven hebben. 
� <Ď�MWPPGP�KP�FG�YĎM�FG�XGTVCCNUNCI�OCMGP�VWUUGP�
 inwoners en de gemeente. 
r�9G�DGVTGMMGP�KPYQPGTU�DĎ�UVGGFU�OGGT�QPFGTYGTRGP�
 en geven hen de ruimte om met meer initiatieven 
 te komen. 

r�$Ď�JGV�DGQQTFGNGP�XCP�PKGWYG�
DWTIGT�KPKVKCVKGXGP�ICCP��
� YG�WKV�XCP�JGV�pLC��OKVUq�RTKPEKRG��'T�MQOGP�FWKFGNĎMG��
 afspraken tussen de inwoners, de gemeente 
 en eventueel andere organisaties.
r�9G�JQWFGP�QQI�XQQT�FG�KPYQPGTU�FKG�PKGV�IGOCMMGNĎM��
 met nieuwe ontwikkelingen mee kunnen komen. 
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Bouwen van nieuwe woningen
&G�2XF#�XKPFV�FCV�JGV�CCPDQF�CCP�YQPKPIGP�KP�6KGN�XQN-
FQGPFG��IGXCTKGGTF�GP�MYCNKVCVKGH�IQGF�OQGV�\ĎP��$Ď�FG�
bouw van nieuwe woningen moet er ook rekening gehou-
den worden met behoeftes en woonwensen van de inwo-
PGTU��9Ď�\KGP�FKV�JGV�NKGHUVG�FQQT�\QIGPCCOFG�KPDTGKFKPI�KP�
FG�DGUVCCPFG�YĎMGP�GP�FQTRGP��9CCT�PQFKI�MCP�FKV�QR�FG�
PKGWYDQWYNQECVKGU�\QCNU�2CUUGYCCĎ�DWWTVGP�������GP�����

Doorstroom naar betaalbare 
koopwoningen
8GGN�OGPGP�FKG�KP�GGP�
UQEKCNG��JWWTYQPKPI�YQPGP��DNĎXGP�
daar wonen, ondanks dat ze best iets anders kunnen beta-
len. Dit levert problemen op voor mensen die alleen maar 
in sociale huurwoningen kunnen wonen. We willen daarom 
de doorstroom van (sociale) huurwoningen naar betaalbare 
koopwoningen stimuleren. Dat kan door voldoende wonin-
IGP�KP�FG�OKFFGNFWTG�RTĎUECVGIQTKG�VG�DQWYGP��8GTFGT�MCP�
de gemeente de doorstroom stimuleren door starterslenin-
gen aan te bieden voor mensen die hun eerste huis kopen.

Collectief particulier 
opdrachtgeverschap
&G�2XF#�YKN�EQNNGEVKGH�RCTVKEWNKGT�QRFTCEJVIGXGTUEJCR�UVK-
OWNGTGP��&CCTDĎ�MQOV�GGP�ITQGR�YQPKPI\QGMGTU�UCOGP�QO�
hun huizen op een bepaalde plaats te laten bouwen. Ieder-
GGP�MCP�\GNH�FG�DQWY�XCP�\ĎP�QH�JCCT�FTQQOJWKU�DGRCNGP��
&CCT�YCCT�JGV�OQIGNĎM�KU��YKNNGP�YG�MĎMGP�PCCT�JGV�IGDTWKM�
van grond van de gemeente voor dit doel.

Prettig wonen in Tiel

Renovatie en maatregelen 
voor duurzaamheid
&G�2XF#�YKN�FG�TGPQXCVKG�XCP�6KGNUG�UQEKCNG�JWWTYQPKPIGP�
XGTFGT�UVKOWNGTGP��&CCTDĎ�YKNNGP�YG�OCCVTGIGNGP�XQQT�
duurzaamheid, zoals zonnepanelen en gasloze woningen, 
UVKOWNGTGP��\Q�XGGN�OQIGNĎM�KP�UCOGPYGTMKPI�OGV�YQPKPI-
EQTRQTCVKGU��*GV�UVKOWNGTGP�XCP�\WNMG�OCCVTGIGNGP�IGNFV�QQM�
voor bestaande particuliere woningen en nieuwbouw.

r�1PFCPMU�FG�MTGFKGVETKUKU�\ĎP�FG�PKGWYDQWYRNCPPGP��
� /WIIGPDQTEJ�GP�2CUUGYCCĎ�DWWTV���IGTGCNKUGGTF�
r�&CCTPCCUV�\ĎP�DGUVCCPFG�
JWWT�YQPKPIGP�IGTGPQXGGTF��
� \QCNU�FG�8KPMGPJQH�KP�6KGN�1QUV�
r�'T�KU�DGIQPPGP�OGV�FG�YĎMXGTPKGWYKPI�XCP�FG�/QNWMUG��
� 9ĎM�

r� +GFGTGGP�FKG�KP�6KGN�YKN�YQPGP�OQGV�FKG�OQIGNĎMJGKF��
� MTĎIGP��QR�DGUVCCPFG�NQECVKGU�QH�KP�PKGWYG�YQPKPIGP���
� &G�2XF#�OCCMV�\KEJ�UVGTM�XQQT�YĎMGP�OGV�GGP�
� IGXCTKGGTF�CCPDQF�CCP�YQPKPIGP��'T�OQGVGP�CNVĎF�
� XQNFQGPFG�DGVCCNDCTG�YQPKPIGP�DGUEJKMDCCT�\ĎP��
 Dit betekent ook het bouwen van voldoende 
 middeldure huur- en koopwoningen, en zorgen  
 voor voldoende doorstroming.
r�9G�YKNNGP�\QXGGN�OQIGNĎM�XGTFWWT\COKPI�XCP�KP�KGFGT��
 geval de sociale huurwoningen.
r�#NVGTPCVKGXG�YQQPXTQOGP�\QCNU�EQNNGEVKGH�RCTVKEWNKGT�
 opdrachtgeverschap of tiny houses (kleine, duurzame  
� JWK\GP��YKNNGP�YG�OQIGNĎM�OCMGP�
• Om koopwoningen bereikbaarder te maken en de 
 doorstroming vanuit de sociale huurwoningen te 
� XGTDGVGTGP��YKNNGP�YĎ�KP\GVVGP�QR�JGV�ETGÇTGP�XCP�
 een startersleningenfonds. 
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&G�2XF#�XKPFV�GGP�UEJQPG�QOIGXKPI�XQQT�KGFGTGGP�XCP�
belang. Dit geldt voor mensen die in Tiel wonen, die in Tiel 
werken of die Tiel bezoeken. Met name een schone Tielse 
DKPPGPUVCF�KU�DGNCPITĎM��&KV�KU�KOOGTU�FG�JWKUMCOGT�XCP�6KGN�

Zwerfafval en huishoudelijk afval
8QQT�XGGN�OGPUGP�KU�\YGTHCHXCN�GGP�ITQVG�GTIGTPKU��&G�NCCV-
UVG�LCTGP�NĎMV�FG�JQGXGGNJGKF�\YGTHCHXCN�VG�\ĎP�VQGIGPQOGP��
&G�2XF#�XKPFV�FCV�FG�IGOGGPVG�JGV�RTQDNGGO�XCP�\YGTHCH-
val moet aanpakken door goed te handhaven, zodat mensen 
die illegaal afval dumpen, fors gestraft worden. Ook moeten 
YG�GTXQQT�\QTIGP�FCV�FG�RTWNNGPDCMMGP�FKG�XQN�\ĎP��QR�VĎF�
geleegd worden. 

*GV�JWKFKIG�QRJCCNU[UVGGO�YGTMV�CHXCNFWORKPIGP�KP�FG�
hand. Mensen willen van hun restafval af, omdat ze voor 
FG�KP\COGNKPI�FCCTXCP�OQGVGP�DGVCNGP��*GV�DNĎMV�GEJVGT�
FCV�CHXCNDGFTĎXGP�\GNH�VGEJPKUEJ�UVGGFU�DGVGT�YQTFGP�KP�
JGV�UEJGKFGP�XCP�DĎXQQTDGGNF�RNCUVKE��&G�2XF#�YKN�FCCTQO�
FCV�FG�#84+�ICCV�QPFGT\QGMGP�QH�JGV�OQIGNĎM�KU�QO�PKGV�
FG�KPYQPGTU��OCCT�FG�#84+�DGRCCNFG�UQQTVGP�CHXCN�VG�NCVGP�
UEJGKFGP��&KV�\QTIV�GTXQQT�FCV�KPYQPGTU�IGGP�QH�OKPFGT�VĎF�
GP�GPGTIKG�OGGT�MYĎV�\ĎP�OGV�JGV�UEJGKFGP�XCP�JWP�CHXCN�
&G�2XF#�XKPFV�FCV�XGTGPKIKPIGP�JGV�QWF�RCRKGT�OQGVGP�
DNĎXGP�KP\COGNGP��\QFCV�\Ď�YCV�GZVTC�IGNF�XGTFKGPGP�XQQT�FG�
vereniging.

Openbaar groen
&G�2XF#�YKN�FCV�FG�YĎMGP��FG�FQTRUMGTPGP�GP�JGV�DWKVGPIG-
bied hun identiteit en karakter behouden. Dat betekent dat 
in delen van de gemeente Tiel waar veel groen is, dat groen 
DGJQWFGP�OQGV�DNĎXGP��&CCT�YCCT�KPYQPGTU�OGGT�DGJQGHVG�
hebben aan groen, gaan we in overleg met deze inwoners 
QO�VG�MĎMGP�JQG�YG�FCV�XQQT�GNMCCT�MWPPGP�MTĎIGP�

8GTFGT�XKPFV�FG�2XF#�JGV�XCP�DGNCPI�FCV�GT�OGGT�ITQGP�GP�
OKPFGT�XGTUVGPKPI�KP�FG�DKPPGPUVCF�GP�YQQPYĎMGP�MQOV��
&KV�KU�QQM�DGNCPITĎM�QO�GTXQQT�VG�\QTIGP�FCV�TGIGPYCVGT�
goed de grond in zakt, zodat de inwoners minder vaak 

Schoon en mooi ingericht Tiel

NCUV�MTĎIGP�XCP�GGP�JQIG�YCVGTUVCPF��&G�2XF#�YKN�FCCTQO�
UVKOWNGTGP�FCV�DGFTĎXGP�GP�KPYQPGTU�\QTIGP�XQQT�ITQGP�QR�
hun grond. Een goed voorbeeld van een groen en ruimte-
NĎM�QRIG\GV�VGTTGKP�KU�JGV�KPFWUVTKGVGTTGKP�/GFGN��&KV�OQGV�
XQQTCN�\Q�DNĎXGP�

&G�2XF#�XKPFV�FCV�JGV�QRGPDCCT�ITQGP�KP�6KGN�IQGF�QPFGT-
JQWFGP�OQGV�\ĎP��#NU�GGTUVG�OQGVGP�CNVĎF�FG�RNGMMGP�OGV�
XGGN�XGTMGGT�QH�QPQXGT\KEJVGNĎMG�XGTMGGTUUKVWCVKG�IGOCCKF�
worden. Zo voorkomen we dat er op kruispunten en roton-
des ongelukken gebeuren. 

We moeten plekken in Tiel die een rommelige indruk 
CEJVGTNCVGP��CCPRCMMGP��*GV�CCPVCN�TGENCOGDQTFGP�TQPFQO�
lantaarnpalen kan een stuk minder, net als de reclame in het 
buitengebied.

Onderhoud van wegen
De laatste jaren heeft de gemeente Tiel veel geïnvesteerd 
in het onderhoud van de wegen. Dat moeten we volhou-
FGP��&CCTDĎ�OQGVGP�YG�\GMGT�FG�ƂGVURCFGP�PKGV�XGTIGVGP��
#NU�YG�GGP�FWWT\COG�IGOGGPVG�YKNNGP�\ĎP��OQGVGP�YG�JGV�
IGDTWKM�XCP�FG�ƂGVU�KOOGTU�UVKOWNGTGP��&CCTXQQT�KU�JGV�QQM�
PQFKI�FCV�YG�\QTIGP�XQQT�XGKNKIG�ƂGVUTQWVGU�PCCT�UEJQNGP�

Parkeren
'T�OQGVGP�XQNFQGPFG�RCTMGGTIGNGIGPJGKF�\ĎP�XQQT�DG-
zoekers en inwoners van de binnenstad. Ook moeten de 
RCTMGGTRNGMMGP�FWKFGNĎM�CCPIGIGXGP�\ĎP�OGV�DQTFGP��&G�
2XF#�YKN�FG�MQOGPFG�LCTGP�FG�QPVYKMMGNKPI�XCP�FG�RQQTVGP�
doorzetten. De Westluidense Poort met Zinder en de par-
MGGTICTCIG�KU�CH��1QM�FG�5CPVYĎEMUG�2QQTV�KU�PW�KPIGTKEJV�
OGV�GGP�RCTMGGTVGTTGKP��&G�2XF#�XKPFV�JGV�QR�FKV�OQOGPV�
onrealistisch dat er in deze buurt nieuwe winkels komen. 
Dat kan anders worden als zich daar een nieuwe winkel 
wil vestigen die een toegevoegde waarde geeft aan de 
DKPPGPUVCF��DĎ�XQQTMGWT�GGP�HQTOWNG�OGV�YKPMGNU�OGV�GGP�
groot vloeroppervlakte. Daarvoor zou het gedeelte van de 
UVCF�TQPFQO�FG�5CPVYĎEMUG�2QQTV�\KEJ�IQGF�NGPGP��1QM�JGV�18 19

IGDKGF�DĎ�JGV�RCTMGGTVGTTGKP�CCP�FG�$WTGPUG�2QQTV�OQGV�
verder worden ontwikkeld. 

&G�2XF#�XKPFV�FCV�XGTIWPPKPIRCTMGTGP�CNNGGP�OQGV�YQTFGP�
KPIGXQGTF�CNU�FCCT�DGJQGHVG�CCP�KU�DĎ�FG�KPYQPGTU�XCP�FG�
UVTCCV��#NU�GT�KP�GGP�UVTCCV�RCTMGGTQXGTNCUV�KU��DGVGMGPV�FKV�
niet automatisch dat vergunningparkeren de beste oplos-
sing is. Er moet eerst met de inwoners overlegd worden. 

Waalkade
De Tielse Waalkade is een prachtige plek, die de laatste 
LCTGP�NGNĎM�KU�IGDTWKMV�XQQT�IGRCTMGGTFG�CWVQoU��&CCTOGG�
UVQPF�FG�UVCF�OGV�FG�TWI�VGIGP�FG�9CCN�CCP��VGTYĎN�6KGN�FG�
ligging aan de rivier juist moet omarmen en als kracht moet 
\KGP��&G�2XF#�XKPFV�FCCTQO�FCV�GT�\Q�YGKPKI�OQIGNĎM�CWVQoU�
QR�FG�9CCNMCFG�OQGVGP�DNĎXGP�UVCCP��&G�9CCNMCFG�OQGV�
de verbinding worden tussen de Waal en de binnenstad, 
FG�TQFG�NQRGT�XCP�FG�9CCN�PCCT�JGV�EGPVTWO��*GV�OQGV�GGP�
plek worden waar mensen kunnen recreëren. Daarnaast 
OQGV�FKV�FG�RNGM�DNĎXGP�YCCT�GXGPGOGPVGP�RNCCVUXKPFGP��
\QCNU�#RRGNRQR�GP�FG�MGTOKU��1QM�PKGWYG�GXGPGOGPVGP�
\ĎP�FCCT�OQIGNĎM��8GTFGT�OQGVGP�YG�GTXQQT�\QTIGP�FCV�
pleziervaarten en cruises goed kunnen aanleggen aan de 
Waalkade, zodat we ook de nautische bezoeker in Tiel kun-
nen verwelkomen.



Erfgoed
6KGN�MGPV�GGP�TĎMG�IGUEJKGFGPKU��&G�2XF#�XKPFV�FCV�YG�VTQVU�
OQGVGP�\ĎP�QR�QPU�EWNVWTGNG�GTHIQGF��&CCTQO�OQGVGP�YG�
GTXQQT�\QTIGP�FCV�OQPWOGPVCNG�RCPFGP�DGUEJGTOF�\ĎP��
We zorgen ervoor dat deze panden de status van gemeen-
VGNĎMG�OQPWOGPV�MTĎIGP��GP�YG�XQGTGP�FG�OQPWOGPVGP-
UWDUKFKG�QRPKGWY�KP�QO�CNU�IGOGGPVG�GGP�DĎFTCIG�VG�NGXG-
ren voor de instandhouding van dit waardevolle erfgoed. 
8GTFGT�YKNNGP�YG�CEVKXKVGKVGP�TQPFQO�QPU�EWNVWTGGN�GTHIQGF�
stimuleren. 

Speelplekken
&G�2XF#�XKPFV�JGV�IQGF�QO�KPYQPGTU�OGGT�\GIIGPUEJCR�VG�
IGXGP�QXGT�JWP�YQQPQOIGXKPI��#NU�KPYQPGTU�URGGNVWKPGP�
willen opzetten, opknappen of onderhouden, dan moeten 
\Ď�FKG�OQIGNĎMJGKF�MTĎIGP��9CV�\Ď�\GNH�YKNNGP��KU�DGNCPITĎM��
De bezuiniging op speeltuinen willen we terugdraaien voor 
zover dit nodig is om de speeltoestellen te behouden.

Nieuwe speeltuinen moeten op strategische plekken met 
voldoende overzicht worden geplaatst. Zo voorkomen we 
dat leuke speeltuinen vervelende hangplekken worden. 
8QQT�FG�XGKNKIJGKF�XCP�FG�MKPFGTGP�XKPFV�FG�2XF#�JGV�DG-
NCPITĎM�FCV�FG�TQWVGU�PCCT�URGGNVWKPGP�VQG�\QXGGN�OQIGNĎM�
CWVQNWY�\ĎP�
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r�8GTGPKIKPIGP�JCNGP�KP�UCOGPYGTMKPI�OGV�FG�#84+�
� GP�VGIGP�GGP�XGTIQGFKPI�JGV�QWF�RCRKGT�QR�GP�DNĎXGP��
 dat doen.
• Realisatie van de parkeergarage aan de Westluidense  
 Poort. 
• Er wordt in het maaibeleid prioriteit gegeven aan het  
� QPFGTJQWFGP�XCP�FG�DGTOGP�DĎ�QPQXGT\KEJVGNĎMG�
 kruispunten en rotondes.
• De binnenstad gaat beter schoongehouden worden  
� FQQT�FG�#84+�FCP�XQQTJGGP��0KGWYG�RTWNNGPDCMMGP�
� \QTIGP�GTXQQT�FCV�FG�UVCF�UEJQPGT�DNĎHV�

• We willen de bezuiniging op speelplekken terugdraaien  
 voor zover dit nodig is om speeltoestellen te behouden.
• De Waalkade wordt de verbinding van het water en de  
 binnenstad en wordt ingericht als recreatie- en 
 evenemententerrein.
• De Burense Poort wordt verder ontwikkeld als 
 winkelgebied en parkeerplaats.
r�*GV�UEJGKFGP�XCP�
RNCUVKE��CHXCN�OQGV�\QXGGN�
� OQIGNĎM�IGDGWTGP�FQQT�FG�#84+�\GNH�
r�9G�UVKOWNGTGP�JGV�IGDTWKM�XCP�FG�ƂGVU�GP�JGV�
� ETGÇTGP�XCP�XGKNKIG�ƂGVUTQWVGU�PCCT�UEJQNGP�
• We willen verrommeling in de gemeente tegengaan,  
 door onder andere het aantal reclame-uitingen 
� DĎ�NCPVCTGPRCNGP�KP�FG�DKPPGPUVCF�GP�JGV�DWKVGPIGDKGF��
 te verminderen.
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Woninginbraken
*GV�CCPVCN�YQPKPIKPDTCMGP�OQGV�OKPFGT�YQTFGP��&CV�JGGHV�
RTKQTKVGKV��*GV�CCPVCN�KU�KP�JGV�NCCVUVG�LCCT�OGV�����IGFCCNF��
6GP�QR\KEJVG�XCP������KU�FG�FCNKPI�\GNHU�TWKO������&G\G�
daling is te danken aan de inzet van de politie, maar ook aan 
de inzet van de buurtpreventieteams. De alertheid van onze 
GKIGP�KPYQPGTU�JGGHV�GGP�RTGXGPVKGXG�YGTMKPI��#NU�2XF#�\ĎP�
we er trots op dat er nu 22 van deze teams in de gemeente 
CEVKGH�\ĎP�

Criminaliteit/geweld
Er is door de gemeente veel gedaan om criminaliteit terug 
VG�FTKPIGP��*GV�VGTWIFTKPIGP�XCP�FG�YQPKPIKPDTCMGP�GP�JGV�
tegengaan van de criminele jeugdgroep waren erg succes-
vol. Op andere vlakken is helaas een toename te zien. Zo is 
het aantal zakkenrollen en mishandelingen toegenomen. Dit 
KU�PKGV�CEEGRVCDGN��&G�2XF#�XKPFV�JGV�DGNCPITĎM�FCV�KGFGT-
een zich veilig voelt in onze gemeente. Dit betekent dat 
OKUFTĎXGP�DGUVTCHV�OQGVGP�YQTFGP��OCCT�QQM�FCV�RTGXGPVKG�
hard nodig is. Zo draait er al enkele jaren een project (pro-
LGEV�<QJTC��YCCTDĎ�TKUKEQLQPIGTGP�KPVGPUKGH�YQTFGP�DGIGNGKF�
om een positieve wending te geven aan hun leven. Ook 
FG�QWFGTU�XCP�FG�LQPIGTGP�YQTFGP�DĎ�JGV�<QJTC�RTQLGEV�
DGVTQMMGP��&G�2XF#�YKN�FKV�RTQLGEV�XQQTV\GVVGP�

Coffeeshops
Tiel heeft als centrumgemeente ook coffeeshops. De 
IGOGGPVG�6KGN�MGPV�GT�XKGT��+P������KU�QPFGT\QGM�IGFCCP�
naar eventuele verplaatsing van één of twee coffeeshops. 
&KV�KU�PKGV�OQIGNĎM�IGDNGMGP��&CCTQO�KU�JGV�PW�XCP�DGNCPI�
dat deze ondernemingen op een veilige manier en zonder 
CN�VGXGGN�QXGTNCUV�XQQT�KPYQPGTU�MWPPGP�DGUVCCP��&G�2XF#�
ondersteunt dan ook de inzet van de coffeeshops om zelf 
toezichthouders in te zetten. Dit traject gaat met vallen en 
QRUVCCP��&G�2XF#�JQWFV�FKV�PCWYNGVVGPF�KP�FG�ICVGP��

*GV�KU�QPU�CN�LCTGP�GGP�FQQTP�KP�JGV�QQI�FCV�DĎ�EQHHGGUJQRU�
wiet gedoogd te koop is, maar niet geregeld is hoe de 
coffeeshops aan hun voorraad komen. De coffeeshophou-
FGTU�\ĎP�CHJCPMGNĎM�XCP�OGPUGP�FKG�RGT�FGƂPKVKG�ETKOKPGGN�
\ĎP��&G�2XF#�KU�FCCTQO�DNĎ�FCV�JGV�PKGWYG�MCDKPGV�YKN�ICCP�
experimenteren met het gedogen van het telen van wiet, en 
YKN�MĎMGP�QH�FG�IGOGGPVG�6KGN�MCP�CCPJCMGP�QR�FKV�GZRGTK-
ment.

Veilig Tiel

Radicalisering en polarisatie
Europa heeft de laatste jaren veel te maken gehad met 
(dreiging van) terreuraanslagen. Ook in Nederland is dit 
GGP�CEVWGGN�KVGO��&G�2XF#�XKPFV�JGV�DGNCPITĎM�FCV�YG�CNGTV�
\ĎP�QR�OQIGNĎMG�UKIPCNGP�XCP�TCFKECNKUGTKPI��9G�JGDDGP�
daarom het voorstel gesteund om dit punt tot een van de 
speerpunten te maken voor het veiligheidsbeleid. Daardoor 
KU�GT�IGNF�XTĎIGOCCMV�XQQT�JGV�QRNGKFGP�XCP�RTQHGUUKQPCNU�KP�
de zorg die signalen kunnen herkennen.

&G�2XF#�XKPFV�FCV�JCTF�VGIGP�FKUETKOKPCVKG�QRIGVTGFGP�
moet worden. Om te voorkomen dat mensen van elkaar 
XGTXTGGOFGP�GP�JCCV�ITQGKV��KU�JGV�DGNCPITĎM�FCV�FG�IG-
meente en inwoners zich inspannen om elkaar beter te leren 
MGPPGP��*KGT�NKIV�GGP�VCCM�XQQT�FG�IGOGGPVG��OCCT�QQM�XQQT�
inwoners.

Verkeersveiligheid
'T�YQTFV�IGYGTMV�CCP�FG�KPHTCUVTWEVWWT�XCP�6KGN��<Q�\ĎP�FG�
IGDKGFGP�TQPFQO�FG�5CPVYĎEMUG�2QQTV�GP�FG�2CRGUVGGI�
FG�CHIGNQRGP�LCTGP�XGTDGVGTF��&G�CCPITGP\GPFG�#���KU�GGP�
groot zorgenkindje van de gemeente. Er gebeuren veel 
QPIGNWMMGP�QR�FG�#����&CCTQO�DNĎXGP�YG�CCPFCEJV�XTCIGP�
DĎ�JGV�4ĎM�QO�FG\G�YGI�XGKNKIGT�VG�OCMGP�

&CCTPCCUV�OCCMV�FG�2XF#�\KEJ�ITQVG�\QTIGP�QO�FG�XGT-
MGGTUXGKNKIJGKF�DĎ�UEJQNGP��6ĎFGPU�URKVUWTGP�KU�GT�URTCMG�
XCP�XGTMGGTUQXGTNCUV��&G�2XF#�JGGHV�GGP�RNCP�KPIGFKGPF�QO�
samen met kinderen mensen aan te spreken die verkeers-
overlast veroorzaken. Inmiddels is dit opgepakt en worden 
de zogenaamde preventiekids ingezet. In samenwerking 
met scholen en handhaving zullen kinderen zelf ouders en 
XGT\QTIGTU�CCPURTGMGP�QR�JWP�TĎ��GP�RCTMGGTIGFTCI�

r�'T�\ĎP����DWWTVRTGXGPVKGVGCOU�CEVKGH�KP�FG�
� IGOGGPVG��&G\G�DWWTVDGYQPGTU�MTĎIGP�XGGN�UVGWP�� �
� XCP�FG�IGOGGPVGNĎMG�YĎMTGIKUUGWTU��
r�4CFKECNKUGTKPI�UVCCV�JQQI�QR�FG�CIGPFC��'T�\ĎP�
 professionals opgeleid om signalen van radicalisering 
 te herkennen.
r�&G�2XF#�XKPFV�JGV�VGIGPICCP�XCP�RQNCTKUCVKG�DGNCPITĎM��� �
� 'GP�OQQK�XQQTDGGNF�JKGTXCP�KU�GGP�DĎGGPMQOUV�OGV�FG�� �
 leiding van de moskee en de raad, om samen een 
 signaal uit te dragen tegen haat.
• In het kader van tegengaan van polarisatie heeft de   
� 2XF#�CCPFCEJV�IGXTCCIF�XQQT�FG�NGGHQOIGXKPI�XCP�� �
 Oost-Europese arbeiders.
• Er is veel geïnvesteerd in het aanpakken van jeugd-
 criminaliteit, onder andere door inzet van het 
 project Zohra.

r�&G�2XF#�XKPFV�JGV�DGNCPITĎM�FCV�KGFGTGGP�\KEJ�XGKNKI�� �
� XQGNV�KP�\ĎP�JCCT�YĎM�QH�FQTR��&G�KP\GV�XCP�
� YĎMTGIKUUGWTU�OQGV�\KEJ�QQM�TKEJVGP�QR�JGV�IGXQGN�
� XCP�XGKNKIJGKF�DKPPGP�FG�YĎM��9G�OQGVGP�KP�IGURTGM�
 gaan met de bewoners en samen oplossingen 
� DGFGPMGP�QR�YĎMPKXGCW�
r�$WWTVRTGXGPVKGVGCOU�OQGVGP�IGHCEKNKVGGTF�DNĎXGP�
r�*GV�NCCI�JQWFGP�XCP�YQPKPIKPDTCMGP�OQGV�GGP�
� RTKQTKVGKV�DNĎXGP�
• De coffeeshops proberen overlast tegen te gaan door   
� GKIGP�VQG\KEJVJQWFGTU�KP�VG�\GVVGP��'T�DNĎXGP�GEJVGT�
� UKIPCNGP�DGUVCCP�XCP�QXGTNCUV��*GV�KU�FCCTQO�XCP�ITQQV�
 belang dat we luisteren naar de inwoners die overlast 
 ervaren. Een verbetering van het overleg met de 
 inwoners van de binnenstad is dan ook van belang.
r�*GV�UKIPCNGTGP�XCP�TCFKECNKUGTKPI�OQGV�JQQI�QR�FG�
� CIGPFC�DNĎXGP�UVCCP��&CCTDĎ�OQGV�GT�DNĎXGPFG�CCPFCEJV�� �
� \ĎP�XQQT�JGV�QRNGKFGP�XCP�JWNRXGTNGPGTU�QR�FKV�IGDKGF�
r�9ĎMTGIKUUGWTU��YĎMVGCOU�GP�YĎMCIGPVGP�OQGVGP�
 meer resultaat boeken om inwoners van verschillende   
 afkomst met elkaar in contact te brengen.
r�*GV�RTQLGEV�QO�KP�VG�ITĎRGP�DĎ�LQPIGTGP�FKG�QR�JGV�
 verkeerde pad dreigen terecht te komen (project Zohra) 
 willen we handhaven.

Wat moet er verder gebeuren?

r�*GV�CCPVCN�YQPKPIKPDTCMGP�GP�QXGTXCNNGP�KU�HQTU�� �
 gedaald.
r�&G�NCCVUVG�LCTGP�KU�JGV�CCPVCN�YĎMCIGPVGP�KP�FG�� �
� IGOGGPVG�6KGN�IGITQGKF��1R�FKV�OQOGPV�\ĎP�GT�� �
� CEJV�YĎMCIGPVGP�DKPPGP�FG�IGOGGPVG�

Wat hebben we bereikt?
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9G�\ĎP�VTQVU�QR�JGV�ITQQV�CCPVCN�URQTVXGTGPKIKPIGP�KP�FG�
IGOGGPVG�6KGN��5RQTV�KU�DGNCPITĎM�XQQT�FG�NGGHDCCTJGKF�KP�
YĎMGP�GP�FQTRGP��$QXGPFKGP�KU�JGV�IQGF�XQQT�FG�QPVYKMMG-
ling van volwassenen en kinderen. Daarom willen we sport in 
onze gemeente voor iedereen bereikbaar maken en houden.
 
Zwemmen in Tiel
*GV�JWKFKIG�\YGODCF�KP�6KGN�JGGHV�JGV�GKPFG�XCP�\ĎP�NGXGPU-
duur bereikt en moet vervangen worden. We zetten ons in 
voor een nieuw zwembad dat voldoet aan de behoeften 
XCP�FG�FWKM��GP�\YGOXGTGPKIKPIGP�GP�YCCTDĎ�RNGM�KU�XQQT�
recreatie. In het nieuwe zwembad houden we de zwemles-
sen betaalbaar.
 
Sporten voor kinderen in armoede
#NNG�MKPFGTGP�KP�QP\G�IGOGGPVG�JGDDGP�TGEJV�QO�VG�MWPPGP�
sporten. Ouders die de zwemlessen niet kunnen betalen, 
QPFGTUVGWPGP�YG��*GV\GNHFG�IGNFV�XQQT�QWFGTU�FKG�JGV�
lidmaatschap van de sportclub van hun kinderen niet kunnen 
betalen.

Sportaccommodaties in Tiel
Om de kosten van het onderhoud van sportcomplexen laag 
te houden, stimuleren we het gebruik en onderhoud van 
accommodaties door meerdere verenigingen.
 
Gezond sporten voor iedereen
5RQTVXQQT\KGPKPIGP�OQGVGP�QQM�VQGICPMGNĎM�\ĎP�XQQT�QW-
FGTGP�GP�OGPUGP�OGV�GGP�DGRGTMKPI��5RQTV��GP�QPFGTYĎU-
KPUVGNNKPIGP�MTĎIGP�GGP�DGNCPITĎMG�TQN�KP�FG�IGOGGPVGNĎMG�
aanpak tegen obesitas en we vragen hen daarom om in hun 
kantine gezonde producten aan te bieden.

Sportend Tiel

• Er is een nieuwe wielerbaan aangelegd waar leden 
 van de BMX- en wielerverenigingen veilig kunnen 
 trainen. 
• Binnensportaccommodaties worden samen met enkele  
 betrokken verenigingen beheerd.
r�-KPFGTGP�FKG�KP�CTOQGFG�QRITQGKGP��MWPPGP�FCPM\Ď��
� ƂPCPEKÇNG�UVGWP�XCP�FG�IGOGGPVG�VQEJ�FG�EQPVTKDWVKG��
 van sportverenigingen betalen.

r�-KPFGTGP�XCP�QWFGTU�FKG�JGV�NKFOCCVUEJCR�XCP�GGP��
 sportvereniging of het behalen van een zwemdiploma  
� PKGV�MWPPGP�DGVCNGP��OQGVGP�QPFGTUVGWPF�DNĎXGP�
• Er komt een nieuw zwembad ter vervanging van 
 Groenendaal Plus.
r�<YGONGUUGP�DNĎXGP�QQM�KP�JGV�PKGWYG�\YGODCF�
 betaalbaar.

Wat hebben we bereikt?

Wat moet er verder gebeuren?
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%WNVWWT�FTCCIV�DĎ�CCP�FG�NGGHDCCTJGKF�XCP�QP\G�IGOGGPVG��
Daarnaast is het goed voor het imago van de stad en het 
aantrekken van nieuwe inwoners. Daarom willen we graag 
een breed cultuuraanbod in stand houden. Tiel heeft een 
centrumfunctie op het gebied van cultuur. 

&CCTPCCUV�KU�JGV�DGNCPITĎM�FCV�EWNVWTGNG�XQQT\KGPKPIGP�
VQGICPMGNĎM�\ĎP�XQQT�KPYQPGTU��9G�UVKOWNGTGP�OW\KGM��GP�
EWNVWWTQPFGTYĎU�QR�UEJQNGP��NCVGP�KPYQPGTU�QR�LQPIG�NGGHVĎF�
MGPPKU�OCMGP�OGV�FG�#IPKGVGPJQH��GP�KPXGUVGTGP�KP�QRGPDC-
re voorzieningen zoals de bibliotheek. 

Cultuur en evenementen
7KVGTCCTF�KU�FG�2XF#�VTQVU�QR�GXGPGOGPVGP�\QCNU�#RRGNRQR�
en het Fruitcorso. We willen deze evenementen voor stad en 
TGIKQ�DGJQWFGP��GP�XKPFGP�JGV�DGNCPITĎM�FCV�KPYQPGTU�JKGT-
van met veel plezier en in veiligheid kunnen genieten. Ook 
andere evenementen als Jazzy Tiel en Woodstock aan de 
Waal vinden in Tiel een vruchtbare bodem om tot bloei te 
komen. Initiatieven vanuit de bevolking die als doel hebben 
om kunst- en cultuurevenementen te organiseren, moeten 
worden ondersteund.

Culturele instellingen 
&G�2XF#�XKPFV�EWNVWTGNG�XQQT\KGPKPIGP��\QCNU�FG�DKDNKQVJGGM��
Zinder en het Streekmuseum, van groot belang voor de stad 
GP�QONKIIGPFG�FQTRGP��*GV�VQGICPMGNĎM�OCMGP�GP�JQWFGP�
van deze voorzieningen is voor ons van belang. 
 
Cultuur en (cultureel) onderwijs
9Ď�\ĎP�ITQQV�XQQTUVCPFGT�XCP�KPKVKCVKGXGP�QO�FG�XGTDKP-
FKPI�VWUUGP�QPFGTYĎU�GP�EWNVWWT�VG�DGXQTFGTGP��/W\KGM�QR�
UEJQNGP�GP�JGV�DG\QGMGP�XCP�FG�#IPKGVGPJQH�FQQT�UEJQNGP�
\ĎP�IQGFG�XQQTDGGNFGP�JKGTXCP��8GTFGT�OQGVGP�COCVGWTIG-
\GNUEJCRRGP�XQQT�GGP�TGÇNG�RTĎU�XCP�FG�EWNVWTGNG�HCEKNKVGKVGP�
gebruik kunnen maken. 

Cultureel Tiel

• Door de bouw van het cultuurcentrum Zinder heeft 
 onze gemeente een voorziening voor cultuur- en 
� OW\KGMQPFGTYĎU�YCCT�YG�VTQVU�QR�MWPPGP�\ĎP�
r�&G�XGTDQWYKPI�XCP�FG�#IPKGVGPJQH�\QTIV�GTXQQT�FCV�
 ook het Tielse theater voldoet aan de eisen van deze 
� VĎF��*GV�KU�GGP�VJGCVGT�YCCTXCP�EWNVWWTNKGHJGDDGTU�
 uit de hele regio kunnen genieten.
• De gemeente ondersteunt grote evenementen, zoals 
� JGV�(TWKVEQTUQ�GP�#RRGNRQR��GP�OCCMV�CHURTCMGP�
 met de organisaties om deze evenementen op 
� XGKNKIG�YĎ\G�VG�NCVGP�XGTNQRGP�

r�%WNVWTGNG�XQQT\KGPKPIGP�KP�<KPFGT�GP�FG�#IPKGVGPJQH�
� DNĎXGP�QQM�XQQT�
COCVGWT�XGTGPKIKPIGP�KP�FG�IGOGGPVG
� VGIGP�TGÇNG�RTĎU�VQGICPMGNĎM�
• We spannen ons in om bezuinigingen op cultuur te 
� XGTOĎFGP��
• Er komt een nieuwe bioscoop in de gemeente Tiel 
 rondom het terrein van Zinder.

Wat hebben we bereikt?

Wat moet er verder gebeuren?
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.CPFGNĎM�\GV�FG�2XF#�\KEJ�UVGTM�KP�XQQT�GGP�FWWT\COG�
samenleving. Ook op regionaal en lokaal niveau is duur-
\CCOJGKF�GGP�DGNCPITĎM�URGGTRWPV��&G�2XF#�UVCCV�FCP�
ook vierkant achter het klimaatbeleid van de gemeente. 
*GV�MNKOCCVDGNGKF�ICCV�KP�QR�FG�MNKOCCVXGTCPFGTKPI��QR�FG�
CO²-uitstoot in Tiel, en op duurzame energie en energiebe-
sparing.  

Duurzaam Tiel 

• Inwoners van de gemeente kunnen subsidie 
 aanvragen voor de isolatie van koopwoningen.   
 Daarnaast promoot de gemeente zonnepanelen   
� FQQT�OKFFGN�XCP�GGP�ƂPCPEKÇNG�RTKMMGN�
• Er is geïnvesteerd in het duurzamer maken 
� XCP�UQEKCNG�JWWTYQPKPIGP��\QCNU�KP�FG�/QNWMUG�YĎM��
� GP�FG�8QIGNDWWTV�
r�1PFGTPGOGTU�JGDDGP�IG\COGPNĎM�GGP�GPGTIKG�
 convenant getekend en maken ook kans op 
 subsidie voor de aanleg van zonnepanelen. 
r�8QQT�URQTVXGTGPKIKPIGP�YQTFV�FG�KP\GV�XCP�
 duurzame energie opgepakt door een groep 
 inwoners (Stichting Solar). 
r� +P�JGV�QPFGTYĎU�XGT\QTIV�5VKEJVKPI�&WWT\CCO�
 Rivierenland lessen over klimaatverandering, 
 duurzame energie en energiebesparing. 
r�6TQVU�\ĎP�YG�QR�(NWXKC6KGN��+P�FKV�IGDKGF�ICCP�
 wonen, recreëren en natuur aan de Waal hand 
 in hand met de verbetering van veiligheid 
 tegen overstromingen, en tegen wateroverlast
 in Tiel-Oost. 
r�*GV�DGNGKF�QR�JGV�IGDKGF�XCP�FKGTGPYGN\ĎP�KU�
� IGCEVWCNKUGGTF��9Ď�XKPFGP�JGV�DGNCPITĎM�FCV�
� YG�KP�EQPVCEV�\ĎP�GP�DNĎXGP�OGV�FG�DGNCPITĎMUVG
� RCTVĎGP�QR�JGV�IGDKGF�XCP�FKGTGPYGN\ĎP��\QCNU�FG��
 Stichting Dierenambulance Tiel en het dierenasiel  
 Tiel.

Wat hebben we bereikt? Wat moet er verder gebeuren?

r�&G�FQGNGP�XCP�JGV�MNKOCCVDGNGKF�\ĎP�JGNFGT��<Q�YKNNGP�
� YG�FCV�KP������FG�%1²-uitstoot ten minste is 
� VGTWIIGDTCEJV�VQV�JGV�PKXGCW�XCP�������
r�*GV�MNKOCCVDGNGKF�JGGHV�QQM�CNU�FQGNUVGNNKPI�FCV�KP�����
� ���XCP�FG�VQVCNG�GPGTIKGDGJQGHVG�KP�6KGN�FWWT\CCO�
 wordt opgewekt.
r�&G�2XF#�XKPFV�JGV�DGNCPITĎM�FCV�QPFGTPGOGTU�FG�
� OQIGNĎMJGKF�DGJQWFGP�QO�QR�GGP�XQQT�JGP�
� CCPVTGMMGNĎMG�OCPKGT�CCP�FWWT\CCOJGKF�VG�YGTMGP��
• Om duurzaamheid populairder te maken, is het van
 belang om meer draagvlak te creëren voor dit 
� QPFGTYGTR��&G�2XF#�\KGV�JKGT�GGP�ITQVG�TQN�YGIIGNGIF�� �
 voor de Tielse ambassadeursgroep. 
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Bezuinigingen
De laatste jaren heeft de gemeente Tiel veel moeten be-
zuinigen. Dit is gelukt zonder dat de kwetsbare groepen 
hiervan nadeel ondervonden. Inmiddels gaat het beter met 
FG�GEQPQOKG��YCV�KP�FG�RGTKQFG�����������QQM�RQUKVKGXG�
ƂPCPEKÇNG�GHHGEVGP�\CN�ICCP�JGDDGP�XQQT�FG�IGOGGPVG�6KGN��
&CCTFQQT�\WNNGP�YG�QQM�KP�FG\G�RGTKQFG�MWPPGP�DNĎXGP�
investeren.

Tekorten jeugdzorg, Wmo 
en Participatiewet
'T�UVCCV�QPU�GEJVGT�PQI�YGN�GGP�ITQVG�ƂPCPEKÇNG�WKVFCIKPI�
te wachten. In de gemeente Tiel hebben we, zoals zoveel 
IGOGGPVGP��VG�OCMGP�OGV�ƃKPMG�VGMQTVGP�QR�JGV�IGDKGF�XCP�
jeugdzorg, de Wmo en de Participatiewet. Dit komt omdat 
FG�TĎMUQXGTJGKF�FG\G�VCMGP�CCP�IGOGGPVGP�JGGHV�QXGTIG-
FTCIGP�OGV�GGP�ƃKPMG�DG\WKPKIKPI��9G�OQGVGP�FKV�VGMQTV�
QRJGHHGP��+POKFFGNU�NKIV�GT�GGP�ƃKPM�RCMMGV�OGV�OQIGNĎMG�
OCCVTGIGNGP�QO�FKV�VG�FQGP��&G�2XF#�YKN�PCICCP�YCCT�JGV�
GHƂEKÇPVGT�QH�UQDGTFGT�MCP��&CCTDĎ�UVCCV�XQQTQR�FCV�KPYQ-
PGTU�FG�\QTI�GP�UVGWP�OQGVGP�DNĎXGP�MTĎIGP�FKG�\Ď�XGTFKG-
PGP��/QEJV�FKG�ICTCPVKG�PKGV�VG�IGXGP�\ĎP�OGV�JGV�IGNF�FCV�
YG�XCP�FG�TĎMUQXGTJGKF�MTĎIGP�QO�FG\G�VCMGP�WKV�VG�XQGTGP��
dan zal er meer geld naar de zorg moet gaan. We willen ga-
randeren dat onze inwoners goede zorg en ondersteuning 
ontvangen van de gemeente. 

Principes zijn leidend
&G�CNIGOGPG�RTKPEKRGU�XCP�FG�2XF#�\ĎP�NGKFGPF�XQQT�QPU�
ƂPCPEKÇNG�DGNGKF��9G�DGFQGNGP�JKGTOGG�OGV�PCOG�QR�UQNK-
FCTKVGKV��TGEJVXCCTFKIJGKF�GP�FWWT\CCOJGKF��8QQT�QPU�KU�JGV�
DGNCPITĎM�FCV�FG�UVGTMUVG�UEJQWFGTU�KP�FG�IGOGGPVG�6KGN�FG�
\YCCTUVG�NCUVGP�
DNĎXGP��FTCIGP��&CV�DGVGMGPV�DĎXQQTDGGNF�
FCV�OGPUGP�OGV�GGP�OKPKOWOKPMQOGP�
VQV������XCP�JGV�
DĎUVCPFUPKXGCW��YQTFGP�XTĎIGUVGNF�XCP�NQMCNG�DGNCUVKPIGP��
JGHƂPIGP�GP�VQGUNCIGP��Financieel gezond Tiel

• We hebben vele miljoen bezuinigd, zonder dat dit 
 grote effecten heeft gehad op de Tielse samenleving.  
� 1PFGTVWUUGP�\ĎP�YG�QQM�DNĎXGP�KPXGUVGTGP�KP�QP\G�
 gemeente.
r�&G�CHXCNUVQHHGPJGHƂPI�GP�FG�JQPFGPDGNCUVKPI�YQTFGP�
 alleen maar ingezet voor de doelen waarvoor ze in het  
� NGXGP�\ĎP�IGTQGRGP�

r�9Ď�ICCP�DGJQGF\CCO�QO�OGV�QXGTJGKFUOKFFGNGP��
� 9G�IGXGP�IGNF�RCU�WKV�CNU�FWKFGNĎM�KU�FCV�YG�JGV�
 kunnen betalen.
• Op dit moment hoeven mensen met een minimum-
� KPMQOGP�IGGP�NQMCNG�DGNCUVKPIGP��JGHƂPIGP�GP�
� VQGUNCIGP�VG�DGVCNGP��&G�2XF#�YKN�FKV�\Q�JQWFGP�

Wat hebben we bereikt?

Wat moet er verder gebeuren?

#NU�JGV�NGKFV�VQV�GGP�GGTNĎMGT�XGTFGNKPI�XCP�FG�NCUVGP��FCP�KU�
JGV�XGTJQIGP�XCP�FG�NQMCNG�NCUVGP�OQIGNĎM��&CV�DGVGMGPV�
DĎXQQTDGGNF�FCV�YG�GT�GGTFGT�XQQT�MKG\GP�QO�FG�1<$�JGH-
ƂPI�OGV�GGP�RCCT�GWTQoU�VG�XGTJQIGP�FCP�FCV�YG�DGUNWKVGP�
om mensen met een minimuminkomen niet meer te onder-
steunen.

Belastingen met tegenprestaties
$Ď�UQOOKIG�DGNCUVKPIGP�KU�GT�GGP�FWKFGNĎMG�VGIGPRTGUVCVKG��
&GPM�CCP�FG�CHXCNUVQHHGPJGHƂPI�XQQT�JGV�QRJCNGP�XCP�CHXCN�
of de hondenbelasting voor het opruimen van hondenpoep. 
&G�2XF#�YKN�FG\G�DGNCUVKPIGP�PKGV�JQIGT�OCMGP�FCP�FCV�
PQFKI�KU�XQQT�FKG�VGIGPRTGUVCVKG��&G�CHXCNUVQHHGPJGHƂPI�QH�
hondenbelasting gebruiken we niet voor andere doelen.
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