
 

  



 
 

Beste inwoners van Kapel-Avezaath, Kerk-Avezaath, Tiel, Wadenoijen en Zennewijnen 
 
Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2022 – 2026 van de Tielse politieke partij: Lokaal 
Liberaal Tiel. Een Tiels geluid met oog voor samenwerking en kansen. Wij gaan voor het 
beste voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers.  
 
Lokaal Liberaal Tiel staat voor een veilige, schone gemeente waar iedereen graag woont 
en recreëert. We geven kleur aan Tiel en hebben oog voor samenhorigheid.  
 
Ons verkiezingsprogramma is het resultaat van inbreng van betrokken Tielenaren en 
jarenlange ervaring in de Tielse raad. We combineren deze ervaring met ideeën vanuit 
de Tielse samenleving. In ons programma herkent u onderwerpen die inwoners van Tiel 
belangrijk vinden. Ook leest u ons standpunt hierover. 
 
Lokaal Liberaal Tiel is een liberale partij die staat voor een open bestuursstijl en 
integriteit. De belangen van Tielse inwoners staan altijd voorop. Het collectief voor het 
individu, we kunnen het immers alleen samen doen. In de komende 4 jaar willen wij aan 
de slag in de Tielse raad en deelnemen aan de te vormen coalitie. 
 
Meer informatie over Lokaal Liberaal Tiel vindt u op onze website www.lltiel.nl en op 
onze social media. U kunt ons bereiken via info@lltiel.nl, onze social media of spreek ons 
aan als u ons tegenkomt op straat. 
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Zorg 

Veel Tielenaren zijn gezond en hebben geen zorgen over hun gezondheid. Dat is fijn. 
Ook zijn er Tielenaren die wel zorg of begeleiding nodig hebben. We kennen 
verschillende voorbeelden: soms zijn dat kinderen met faalangst of ADHD, jongeren die 
kampen met een eetstoornis, ouderen die huishoudelijke hulp nodig hebben of mensen 
met een beperking voor wie het huis moet worden aangepast.  
 
Lokaal Liberaal Tiel vindt het belangrijk dat mensen zorg en ondersteuning ontvangen 
die nodig is om zo zelfstandig mogelijk te leven en mee te doen in de maatschappij. Als 
inwoners zorgvragen hebben, moeten zij gemakkelijk de weg weten te vinden om deze 
vragen te stellen. 
 
Mantelzorg 
Er zijn veel Tielenaren die zorg verlenen aan hun ouder(s), kind of buurtgenoot. Deze 
mantelzorgers waarderen wij enorm. Daarom vinden wij het mantelzorgcompliment 
onmisbaar. Onze gemeente moet mantelzorgers ondersteunen en die ondersteuning 
moet makkelijk toegankelijk zijn.  
 
Zorgkosten 
De afgelopen jaren kosten de zorgvoorzieningen de gemeente veel geld. Lokaal 
Liberaal Tiel heeft daar zorgen over. We willen daarom onnodig medicaliseren 
verminderen, het aantal zorgaanbieders terugbrengen en onderzoeken hoe de 
gemeente zich kan voorbereiden op de dubbele vergrijzing.  
 
Preventie 
We willen achterstand in de ontwikkeling van een kind of het teruggaan van de 
gezondheid van een oudere vroeg signaleren. Preventie is daarom heel belangrijk. 
Wijkteams hebben hier een rol in, maar ook de partners in het preventieakkoord. Lokaal 
Liberaal Tiel wil preventie stimuleren voor de veerkracht van inwoners en het 
voorkomen van onnodige dure zorgkosten. 
 
Ook heeft Lokaal liberaal Tiel oog voor mensen met een beperking. Zij moeten zoveel 
mogelijk een gelijkwaardige plaats in de maatschappij kunnen innemen. Een goede 
toegankelijkheid van de openbare ruimte in Tiel moet een vanzelfsprekendheid zijn. Ook 
bij de bouw van woningen moet hiermee rekening worden gehouden.  
 
Ziekenhuis 
Het Ziekenhuis Rivierenland is een belangrijke pilaar in onze stad. Het ziekenhuis is 
belangrijk voor de regio en is een grote werkgever.  
 
Lokaal Liberaal Tiel vindt het heel belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen 
huisartsen, wijkverpleging, thuiszorg, de specialistische zorg in ons ziekenhuis, GZ-
professionals en andere zorgverleners die noodzakelijk zijn om de inwoners zo gezond 
mogelijk te kunnen laten leven. 
  



 
 

Ouderen 

Veel ouderen zijn tot op zeer hoge leeftijd zelfstandig en willen zo lang mogelijk 
deelnemen aan de samenleving. Lokaal Liberaal Tiel vindt dat ouderen maximaal 
gebruik moeten kunnen maken van bestaande voorzieningen en dat er specifieke 
regelingen voor ouderen nodig zijn. Een gemeentelijk voorlichtingsbeleid, speciaal voor 
de doelgroep ouderen, is hierbij essentieel.  
 
Lokaal Liberaal Tiel vindt dat er voldoende levensloopbestendige woningen in onze 
gemeente aanwezig moeten zijn. Als je ouder wordt, moet je veilig in huis kunnen 
bewegen. Drempels of trappen kunnen dat lastig maken. Ook moet hoogbouw voor 
ouderen bereikbaar zijn met een lift.  
 
Samenwerken tegen eenzaamheid 
Samenwerking tussen organisaties en de gemeente, die gericht zijn op de behartiging 
van belangen van ouderen is wenselijk. Hierdoor kan o.a. eenzaamheid worden 
tegengegaan. 
 
 

Onderwijs 

Ieder kind heeft recht op passend en goed onderwijs. Onderwijs is meer dan het 
overbrengen van kennis en vaardigheden. Het heeft ook een vormende rol in aansluiting 
op de normen en waarden die kinderen thuis leren. Hierbij horen ook lessen over 
weerbaarheid, cyberpesten en inclusiviteit. Het onderwijs moet een veilige plek zijn om 
te leren, te vallen en op te staan.  
 
Laaggeletterdheid 
De regio staat niet goed op de kaart als het om laaggeletterdheid gaat. We vallen daarin 
negatief op. Lokaal Liberaal Tiel vindt het belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd 
kennismaken met de bibliotheek. Volwassenen die moeilijk of niet kunnen lezen of 
schrijven kennen de weg naar hulp en scholing. Volwasseneneducatie is geen 
begrijpelijk woord, maar moet wel laagdrempelig zijn voor inwoners.  
 
Voortgezet Onderwijs 
Het lyceum aan de Heiligestraat heeft een transformatie doorgemaakt. Het gebouw ziet 
er prachtig uit. Wij juichen de komst van een nieuw gebouw voor het beroepscollege 
toe. 
 
Verkeersveiligheid bij scholen 
Een zorgpunt voor veel inwoners is de veiligheid rondom scholen. Hierbij is het gedrag 
van alle weggebruikers belangrijk en regelmatig een punt van discussie. De gemeente 
zorgt voor duidelijke wegmarkering, kiss-and-ridezones en veilige 
oversteekmogelijkheden.  
 

  



 
 

Fijn en betaalbaar wonen 

Bouwen in Tiel is hard nodig om het woningtekort aan te kunnen pakken en voor 
doorstroming te zorgen. Er is behoefte aan een mix van huizen: van dure koopwoningen 
met een grote tuin en koop- en huurhuizen voor middeninkomens tot sociale 
huurappartementen voor éénpersoonshuishoudens. Het aanbod moet divers zijn, denk 
bijvoorbeeld aan levensbestendige woningen, zorgwoningen en tiny houses. Ook willen 
we dat starters gebruik kunnen blijven maken van de starterslening. 
 
Wij willen naast de lopende initiatieven snel starten met de uitbreiding van Passewaaij. 
De locaties van het Veilingterrein en de Teisterbantlaan steunen wij, maar de 
hoogbouwplannen nabij de locatie Kop van Waal roepen vragen op.  
 
Flexwoningen 
Het voorrangsbeleid voor statushouders en zorgdoelgroepen voelt soms oneerlijk voor 
mensen die al jaren op de wachtlijst staan voor een huurwoning. Lokaal Liberaal Tiel wil 
onderzoeken of statushouders en zorgdoelgroepen vanuit een tijdelijke flexwoning in de 
gemeente op een sociale huurwoning kunnen wachten. Zij komen dan, net als andere 
woningzoekenden, eerst op de wachtlijst voor zij een woning krijgen toegewezen.  
 
Arbeidsmigrantenhuisvesting 
De huisvesting van arbeidsmigranten is een zorgpunt voor veel Tielenaren. 
Arbeidsmigranten leveren een belangrijke bijdrage aan de economie en doen veel werk 
dat anders blijft liggen. Deze mensen verdienen passende huisvesting. De gemeente 
moet de handschoen oppakken om in een open gesprek met ondernemers, inwoners en 
arbeidsmigranten een integraal plan te maken voor goede huisvesting.  
 
Duurzaam en betaalbaar 
Wij ondersteunen de ambitie van de gemeente Tiel om energieneutraal te zijn in 2050, 
maar het moet voor de inwoners wel betaalbaar zijn en blijven. Bij het bouwen van 
nieuwe huizen en winkelcentra of het vervangen van parkeerplaatsen worden 
voorzieningen voor het opladen van elektrische auto’s meegenomen.  
 

  



 
 

Een schone en groene gemeente 

Tiel is te mooi om vies te zijn. Veel vrijwilligers prikken wekelijks bermen, de 
uiterwaarden en straten schoon. Toch zien we nog steeds veel zwerfafval. Daar balen 
we van. Wij vinden dat de straten en groenstroken regelmatig schoongemaakt en 
onderhouden moeten worden zodat Tiel er aantrekkelijk uitziet. Een schone straat nodigt 
minder uit om rommel neer te gooien. Ook hondenpoep en foutparkeren zorgen voor 
een minder verzorgde leefomgeving.  
 
Groen in de buurt is gezond en goed voor het klimaat. Ook verhoogt het de waarde van 
huizen en woongenot. Groen in de straat en de wijk is daarom een belangrijk 
aandachtspunt bij nieuwbouwprojecten of veranderingen in de omgeving. Een 
voorbeeld waar we groen willen behouden is de groenstrook achter buurten 5 en 6 in 
Passewaaij.  
 
Afval 
Lokaal Liberaal Tiel is voor een systeem waar afval achteraf wordt gescheiden.  
 
 

Inwoners & gemeente 

Lokaal Liberaal Tiel is blij met en trots op de vele vrijwilligers die de handen uit de 
mouwen steken. Ze helpen bij de sportvereniging, in het buurtpreventienetwerk of als 
maatje. Zij maken met hun inzet de gemeente een leukere plek om te wonen. 
 
Begrijpelijke taal 
De gemeente Tiel communiceert helder en begrijpelijk. Ook in gesprekken of op de 
website moet (complexe) informatie begrijpelijk worden toegelicht. 
 
Omgevingswet 
In 2022 wordt de Omgevingswet van kracht. Kort samengevat betekent dit inspraak 
achteraf wordt meepraten vooraf, regels voor de leefomgeving worden eenvoudiger en 
overzichtelijker en er komt meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk. 
 
De spiegelgroep en andere (inspraak)mogelijkheden om mee te praten moeten beter 
benut worden als brug tussen inwoners, ambtelijke organisatie en bestuur. 
 
Werken bij de gemeente 
Wij vinden het belangrijk dat de ambtelijke organisatie op orde is. De gemeente Tiel 
moet een leuke, uitdagende werkgever zijn.  



 
 

Werken in Tiel  

Het midden- en kleinbedrijf is ontzettend belangrijk voor onze lokale economie. Zij 
zorgen voor een bruisende stad, stimuleren (sport)initiatieven in onze gemeente en 
bieden werk. Lokaal Liberaal Tiel heeft de ambitie dat Tiel in de top 100 van MKB-
vriendelijke gemeenten komt. We zetten hiervoor o.a. in op een goede communicatie, 
dienstverlening en beleid. Ook geeft de gemeente opdrachten zoveel mogelijk aan 
lokale ondernemers, binnen de mogelijkheden van de wet. 
 
Aan het werk 
Iedereen die kan werken, werkt. Een baan is meer dan het verdienen van geld. Werk 
zorgt voor voldoening, zelfstandigheid en sociale contacten. We ondersteunen mensen 
met het vinden van een passende baan en stimuleren het doen van vrijwilligerswerk. 
 
Lokaal Liberaal Tiel ziet een kans om re-integratiebureaus te betrekken bij het vinden 
van een match tussen werkgevers en werkzoekenden. Werkzaak neemt zorgen over 
inzet van mensen uit de participatiewet weg en faciliteert laagdrempelige 
kennismakingen tussen werkgevers en werkzoekenden.  
 
 

Mobiliteit 

In de gemeente Tiel heeft mobiliteit veel aandacht. Het beheer en onderhoud van lokale 
wegen is één van de belangrijkste taken. De toekomst van onze mobiliteit vraagt ook om 
een integrale beschouwing van bereikbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en 
verkeersveiligheid.  Mobiliteit heeft veel raakvlakken met de ruimtelijke inrichting, 
economische ontwikkeling en werkgelegenheid in Tiel. 
 
Passewaaij: een rondweg én een 3e ontsluitingsweg 
Passewaaij is een grote wijk in Tiel en er komen nog 3 buurten bij. De inwoners is bij de 
bouw van de eerste huizen goede bereikbaarheid beloofd. De rondweg om Passewaaij 
en derde ontsluitingsweg zijn er echter nog steeds niet. Wij willen dit veranderen en zien 
de urgentie. De westelijke ontsluiting op de A15 vanuit Passewaaij moet er zo snel 
mogelijk komen, niet pas in 2030. De rondweg om Passewaaij moet om de wijk, niet door 
de wijk. Dat vinden wij te gevaarlijk en dus onwenselijk. 
 
Op de fiets 
Het programma Fiets Vriendelijk is in 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. Wij willen 
dit programma gaan uitvoeren. 
 
Openbaar vervoer 
Een derde treinstation in Tiel bij industrieterrein Medel vinden wij belangrijk voor onze 
economische ontwikkeling. Medewerkers kunnen zo met het OV naar hun werk en 
werkgevers kunnen een aantrekkelijkere werkplek bieden.  
 
Lokaal Liberaal Tiel vindt het belangrijk dat onze stad goed bereikbaar is met de trein. 
Als we moeten overstappen, is een aansluiting op andere treinen ook belangrijk.  
Voor de dorpen en belangrijke locaties, zoals het ziekenhuis en het station, is een 
busverbinding goed voor de leefbaarheid. 
 
  



 
 

Vrijetijdsbesteding 

Binnenstad en winkelcentra 
De binnenstad wordt de komende jaren autoluw gemaakt. Een grote opgave waarin 
Lokaal Liberaal Tiel de inwoners en middenstand wil blijven betrekken. De binnenstad 
als aantrekkelijke plek om te winkelen, te recreëren en te wonen. Winkelcentrum 
Westlede ziet er prachtig uit, maar ook andere winkelcentra moeten netjes blijven.  
 
Wij willen voldoende (on)bewaakte fietsen-en scooterstallingen rondom de binnenstad. 
 
Sporten, bewegen en recreëren 
Beweging en sport verbroedert, brengt mensen samen en zorgt voor vitaliteit. Dat begint 
met voldoende plekken om buiten te spelen of te wandelen met de hond. Sport is 
inclusief en dus ook toegankelijk voor ouderen en mensen met een beperking. We 
verwachten dat verenigingen en ongeorganiseerde sportactiviteiten ook rekening 
houden met deze doelgroepen. Via het sportakkoord zien wij mogelijkheden om hun 
ideeën uit te werken.  
 
Gymles op school wordt gegeven door een vakleerkracht. Lokaal Liberaal Tiel vindt het 
belangrijk dat alle leerlingen de beweegnorm halen.  
 
Bewegen en sporten kan ook worden ingezet als (preventief) hulpmiddel. Lokaal 
Liberaal Tiel ziet graag dat dat wordt opgenomen in het nieuwe sportbeleid.  
 
De buurtsportcoaches en jongerenwerkers spelen een belangrijke rol in het leven van 
veel Tielse jongeren. Lokaal Liberaal Tiel gaat voor behoud van een Talent House in Tiel. 
De buurtsportcoach, scholen en kinderopvangorganisaties werken samen om kinderen 
te laten bewegen. Wij willen dat de landelijke beweegnorm door iedere Tielse leerling 
wordt behaald. Als ouders het sporten van hun kind(eren) niet kunnen betalen, biedt het 
Jeugdsportfonds de mogelijkheid om toch te sporten. 
 
Tiel heeft veel moois te bieden aan inwoners en bezoekers van buitenaf. Ons cultureel 
erfgoed, de historische stad en de Waalkade blijven we promoten. Daarnaast zijn we 
onderdeel van een bloeiende regio met veel diversiteit in aanbod van recreatie en 
landschap.  
 
Cultuur en cultureel erfgoed 
Cultureel erfgoed is van ons allemaal! Het gaat niet alleen over verhalen, maar ook over 
architectuur, leefbaarheid en het straatbeeld. We beschermen het cultureel erfgoed en 
geven het dorps- en stadsbeeld zo een extra dimensie. We zien graag dat bezoekers en 
nieuwkomers de Tielse geschiedenis kunnen leren kennen. Onze oude binnenstad, 
cultuurcentrum Zinder en het Flipje- en streekmuseum zijn hiervoor prachtige locaties.  
 
Schouwburg en filmtheater De Agnietenhof heeft een belangrijke culturele functie voor 
Tiel en de regio. De voorziening met mooie films en aansprekende shows voor jong en 
oud is een parel voor Tiel.   



 
 

Openbare orde en veiligheid 

Tiel is de afgelopen jaren steeds veiliger geworden. De veiligheid van inwoners blijft 
prioriteit. Iedere inwoner van Tiel moet zich blijven veilig voelen in zijn eigen buurt. 
Vuurwerkoverlast, verwarde personen en dealen op straat geven een onveilig gevoel. 
Lokaal Liberaal Tiel ziet ook een groot risico in toenemende polarisatie en ondermijning 
(de infiltratie van de onderwereld in de bovenwereld).  
 
Buurtpreventie 
Wij zijn trots op alle inwoners die meedoen met hun buurtpreventie- of in WhatsApp-
groepen. Inwoners zijn de oren en ogen in de wijk. Door alert te zijn en samen te werken 
met de politie, gemeente en handhaving kunnen inbrekers, dieven en vandalen minder 
makkelijk hun gang gaan. Wij vinden dat de gemeente deze initiatieven moet blijven 
stimuleren. 
 
Wijkagent in de wijk! 
Lokaal Liberaal Tiel wil meer wijkagenten in de wijken. Zij moeten zichtbaarder worden 
op straat.  
 
Je blijft van eigendommen van andere inwoners en bedrijven af. Als een inwoner 
aangifte bij de politie wil doen dan moet dat snel kunnen. Ook moet men erop kunnen 
vertrouwen dat actie volgt en daders worden opgespoord en bestraft.   
 
Veiligheid staat voorop, zowel voor inwoners als de medewerkers van de hulpdiensten. 
Iedereen dient hen respectvol te behandelen.   
 
Cybercrime 
Naast fysieke criminaliteit is digitale criminaliteit een steeds groter probleem. Dagelijks 
worden er mensen slachtoffer van phishing en spoofing. Lokaal Liberaal Tiel wil 
onderzoeken of en hoe de gemeente een rol kan nemen in de voorlichting naar 
inwoners. En hoe hierin kan worden opgetrokken met bijvoorbeeld welzijnsorganisaties, 
zorgpartijen en banken.  
 
 

Financiën 

Een sluitende meerjarenbegroting vindt Lokaal Liberaal Tiel erg belangrijk. De 
gemeente gaat zuinig om met beschikbare middelen en de lasten moeten zo laag 
mogelijk blijven. De tarieven voor leges en vergunningen zijn gebaseerd op de kostprijs.  
Dit geldt ook voor de Gemeenschappelijke Regelingen waarin de gemeente deelneemt.  
 
De uitgaven en inkomsten van de gemeente zijn transparant.  
  



 
 

Onze kandidaten 

 
1. Elisa Derksen 
2. Erik Rhebergen 
3. Martijn Vink 
4. Roland Stevense 
5. Niels van Londen 
6. Danny de Vries 
7. Lysan van Arkel 
8. Afke Scholten – Gijsberts 
9. Dennis Houtkamp 
10. Carmen Vukman 
11. Dick van Londen 
12. Björn Tannemaat 
13. Martijn Rhebergen 
14. Richard Reuvers 
15. Ad Duquesnoy 
16. Irina den Hartog 
17. Timo de Mari 
18. Ans Duquesnoy – van den Heuvel 
19. Marcel Melissen 

 


