
Krachtig Tiel is een nieuwe politieke partij in Tiel, die is ontstaan uit onvrede over het
gevoerde beleid met betrekking tot ouderen. We zijn enige tijd in overleg geweest met de
50-Plus partij om een lokale afdeling op te richten. Dat heeft helaas niet zo mogen zijn. Er

zijn slechts 20 gemeenten in Nederland waar de landelijke 50-Plus partij toestemming heeft
gegeven om zich lokaal te manifesteren. Omdat we toch al een ouderen paragraaf hadden

opgesteld en we de nodige kritiek op het de huidige politiek hadden, hebben we ons
verkiezingsprogramma breder gemaakt.

Wat komt er dan allemaal aan de orde in ons programma?

Ons uitgangspunt is dat we streven naar een:

veilig, sociaal, welvarend, modern, gastvrij

Tiel

-------------------------------
Als regiostad is er dus nog wel wat te doen. Onze aandacht gaat uit naar:

VEILIGHEID

Criminaliteit:

In 2016 stond Tiel op plaats 12 van de meest criminele steden van Nederland. Dat betekent
dat er 376 gemeente het beter doen dan Tiel. Wij gaan er alles aan doen om dat terug te

dringen.

Hierbij hoort ook de introductie van de

Horeca-telefoon

Even 2 feiten:

-Tiel kent voor de horeca een nachtvergunningenstelsel

-daarnaast is een horeca ruimte, wettelijk, een openbare ruimte

Je weet niet wie er buiten de eigen gasten nog meer het etablissement komen bezoeken. Dit
geeft een hoger risico. Het invoeren van een horecatelefoon zou een adequate aanvulling

zijn bij ongewenst gedrag in de horeca. In het weekend, kan dan een horecapolitie actief zijn
die snel ter plaatse kan komen.



                                                              

Werkeloosheid:

Criminaliteit komt zeker ook door een hoge werkeloosheid. Tiel heeft een
bovenmatige werkeloosheid. Dat is zo`n 40% hoger dan in de omliggende

gemeenten. De vele industriële activiteiten op Latenstein, Medel, Kellen, Tiel-West
vraagt, naar ons idee, voldoende menskracht om het werkeloosheidscijfer te

verkleinen. Wij willen de behoefte bij de bedrijven inventariseren.

                                                                            Scholing:

De gemiddeld lage opleiding van de inwoners van heel Rivierenland, zoals bekend, is
een doorn in het oog van Krachtig Tiel. Dit is schijnbaar cultuurgebonden. Wij zullen

met Werkzaak op een hoger plan moeten komen. Een (dependance) van een
Hogeschool zou hier onderdeel van kunnen zijn.

SOCIAAL

We staan aan de vooravond van een periode waar wij nieuw sociaal gedrag moeten
gaan tonen:

Woorden als mantelzorg en burenhulp zullen straks ingevoerd zijn in onze
maatschappij. We moeten eigenlijk weer weten wie onze buren zijn…!

De Zorg van Morgen

We hebben steeds meer te maken met het inkrimpen van de zorgverlening. Hierdoor
wordt er een groter beroep gedaan op mantelzorgers. Niet alleen familie, maar ook

buren en andere vrijwilligers zullen hulp bieden aan mensen die op steeds langer
thuis blijven wonen. De bestaande lokale servicepunten dienen een goede

(financiële) ondersteuning te krijgen van de gemeente. Nodige uitbreiding van de
inspanningen moeten gefaciliteerd worden.



Toekomstige huisvesting ouderen

Woongroepen zullen ontstaan, waar ouderen niet alleen wonen, maar ook
boodschappen kunnen doen of naar de kapper kunnen gaan. Een sociaal café moet
onderdeel zijn evenals een restaurant. Een sociale woongroep waar iedereen naar
behoefte op elkaar let. Het bijplaatsen van jonge gezinnen met kinderen heeft een

voordeel. Bouwkundig dient het afgestemd te worden op de ouderen.

Alle (oudere) inwoners van Tiel zouden via de woningbouwverenigingen een
koolmonoxide meter in huis moeten krijgen.

Sociale ontspanning en sport

Betere dagbesteding voor ouderen in bestaande dorps- buurthuizen en ouderenflats
(sport, denksport, sociaal samenzijn, uitjes e.d.). Ook kinderen van bijstandsgezinnen
moeten gratis kunnen sporten. Veel sportclubs zouden ouderen kunnen benaderen

om activiteiten te delen.

Mobiliteit

Betere bereikbaarheid door uitbreiden van het lokaal openbaar openbaar vervoer
van en naar de wijken in Tiel. Denk dan aan Passewaay, Drumpt, Wadenoyen. Betere

mobiliteit ouderen (werken aan gratis openbaar vervoer voor 60+).

Verkeersdrempels

Op vele plaatsen in de stad wordt vaak veel te hard gereden. Zeker gebeurt dat op de
Binnenhoek, Echtelsedijk, Nieuwe Tielseweg, Rivierenlandlaan en Westluidensestraat.

Hiervoor dienen verkeersdrempels geplaatst te worden.



Integratie mede-landers

Gebleken is, dat de sociale omgang tussen de autochtone bevolking en de nieuwe
Nederlanders zeer verbeterd kan worden.

Als we niet kijken naar de verschillen, maar juist naar de overeenkomsten en die met
elkaar omarmen, kan er een opening ontstaan waardoor de juiste synergie kan

ontstaan.

Welvarend

Werk en salaris

Dat hangt samen met voldoende en goed betaald werk in de stad en de regio. Zowel de
werkeloosheid als de gewenste opleidingen moeten geïnventariseerd worden. Daar moet

alle ondersteuning en/of begeleiding voor komen. 

gastvrij

Tiel als regiostad

Krachtig Tiel zou de parkeerheffingen in de avonduren willen beëindigen. Sinds de opening
van de parkeergarage is het regiem met betrekking tot in de gehele stad gelijk getrokken en
moet er alle dagen tot 22.00 uur betaald worden. Het avondbezoek en weekendbezoek aan

de binnenstad is daardoor behoorlijk teruggelopen. Zowel de detailhandel als de horeca
ondervindt daar enorme schade van. Overigens is er een levendige (winstgevende) handel
ontstaan in parkeervergunningboekjes, waardoor werknemers en andere bezoekers van de

binnenstad bijna voor niets kunnen parkeren.

Pont Tiel-Wamel

Als de veerpont tot bijvoorbeeld 22.00 uur zou varen, wordt de gastvrijheid ook behoorlijk
verhoogd, omdat dan mensen langer in de stad kunnen blijven en mogelijk ook de horeca

extra bezoeken. `s-Winters vaart de pont niet in het weekend. De zomerse vaarperiode zou
ook met 2 maanden verlengd kunnen worden.

Versoepeling Handhaving

De AVRI is de uitvoerende instantie voor Stadstoezicht en Handhaving. Veel irritatie wekken
zaken op als je als bezoeker van de (binnen)stad geconfronteerd wordt met torenhoge

boetes bij onbenullige situaties. Een flexibeler beleid, lees: gastvrij beleid, zou hier in veel



verbetering brengen in de beleving van de mensen. Één keer daarmee geconfronteerd,
bezoeken toeristen de stad niet meer

Stadspromotie:

Tiel is een prachtige stad met een rijke historie om de stad met alle facetten te promoten
dient er een stads-app gemaakt te worden waar alle actuele zaken op gezet kunnen worden.

Tiel, schone stad

We zijn er allemaal zo mee bezig, dat Tiel geen schone stad is. Met name het zwerfvuil en
hondenpoep geeft veel irritatie. Natuurlijk ligt aan de houding van de mensen die daar niet

mee om kunnen gaan. In iedere wijk dient een kleine milieustraat te komen en ook een
uitbreiding van afvalbakken, die dan ook op tijd geleegd worden zou een stap in de goede
richting zijn. Geen afrekening meer per opening van de huisvuilcontainer. Gebleken is dat

huisvuil nu bij het andere gescheiden afval wordt gedumpt om kosten te besparen. In steden
waar ieder huishouden een gemiddelde betaald (eventueel met differentiatie in

gezinssamenstelling) en er dus vrij gestort kan worden zijn de straten (binnenstad) schoner
dan Tiel.

Modern

Gemeentebeleid

Er komen steeds meer regels bij op alle gebied waarvoor de gemeente meent
(mede)verantwoordelijk te zijn. En herijking van al deze regels dient overwogen te worden.

Zaken die overtrokken zijn of niet meer van deze tijd, kunnen geschrapt worden.

Zonnepanelen

Woningcorporaties zouden door de gemeente aangespoord moeten worden om
zonnepanelen te plaatsen op door hen verhuurde woningen

Huurders zouden mee kunnen investeren en dat levert zowel voor het milieu als voor de
huurders voordeel op.

Koolmonoxide meters

Als lokale overheid moet je goed voor je burgers zorgen. Daarom stelt Krachtig Tiel voor om
CO-meters te verstrekken aan alle burgers, te beginnen met zelfstandig wonende ouderen.




