Jaargang 1 nr.2

Op de Algemene ledenvergadering zijn
er heel wat zaken aan de orde
geweest. De in de nieuwsbrief nr. 1
genoemde punten zijn besproken. Er
zijn leden die zich hebben opgegeven
om een nieuw bestuur te vormen en
hebben gelijk een schema opgesteld
om te vergaderen. Aan de aanwezigen
werd gevraagd of zij in konden
stemmen met de voorstellen. Tevens
werd gevraagd welke ProTiel leden zich
kandidaat willen stellen voor de
komende
raadsverkiezingen.
Dit
resulteerde in een voorlopige lijst van
negen personen. Voor het bestuur
hebben Alex Stultiens en Ton
Schiltmans zich beschikbaar gesteld. Er
wordt door Martin Broers en Gerard
Volmer nagedacht of zij de functie van
respectievelijk
penningmeester
en
voorzitter op zich willen nemen. Joke
Groenhuijzen zal de rol van de
secretaris op zich nemen. Hierbij heeft
Gerard toegezegd dat hij waar nodig
een helpende hand zal uitsteken.
De nieuwsbrief nr. 1 is door
verschillende leden doorgestuurd naar
familie en kennissen. Het gaat om een
vijftigtal
die
hopelijk
ons
de
mogelijkheden geven om in gesprek te
komen en daardoor zich op willen
geven als lid. Er zijn wel al drie
personen die aangegeven hebben om
op de mailinglist te willen komen.
Aan een opmerking om een wijziging
aan te brengen in het logo wordt
gehoor gegeven
In deze nieuwsbrief willen we toch nog
even terugblikken. Wij doen dit aan de
hand van een wist u datje en
introduceren zo ook deze rubriek voor
de volgende edities.
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Wist u dat……..
 mevr. Joustra sneller is overgestapt naar de
PvdB dan haar bedoeling was.
 zij eigenlijk wilde blijven tot aan de
verkiezingen en dan pas over wilde stappen.
 u door de krant en stads TV daarom niet juist
bent voorgelicht.
 het bestuur aan haar gevraagd heeft om haar
zetel terug te geven.
 zij namelijk niet twee heren kan dienen.
 hierover duidelijkheid is gegeven in een
persbericht.
 het bericht als bijlage 1 is toegevoegd aan
deze nieuwsbrief.
 mevr. Joustra ProTiel niet meer als raadslid
wil vertegenwoordigen.
 ook in haar ontslagbrief schrijft
 ook deze als bijlage 2 bij deze nieuwsbrief is
gevoegd.
 zij in de uitzending op stads TV naar voren
brengt.
 het zonde zou zijn om haar kennis verloren te
laten gaan.
 wij dit aanmatigend vinden.
 de PvdB blijkbaar persoonlijke belangen laten
prevaleren.
 de kiezer daardoor buitenspel is gezet.
 Zij haar wel een verbindende schakel vinden.
 dit blijkbaar ook duurzaam kan zijn.
 er ook verstandige Raadsleden zijn.
 dit in de Raadsvergadering van 25 oktober is
gebleken.
 zij tegen de benoeming van mevrouw Joustra
in commissie zijn.
 er twee blanco stemmen zijn geteld en negen
personen tegen stemde.
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De leden van ProTiel de zullen de politieke voorstellen en besluiten blijven monitoren en
waar mogelijk nog onze invloed uit zullen blijven uitoefenen. Wij zijn dus nog volop in
beweging. Onze eerste reactie is al naar het college gestuurd. Het betreft ons standpunt
over de zonneparken (zie bijlage 3).
Peter van der Lugt heeft al geïnformeerd naar de verplichtingen die wij hebben om aan de
verkiezingen in 2018 mee te mogen doen.
Voorlopige activiteitenplanning 2017
maand

activiteit

november

Extra vergadering

december

Voorbereiding
2018

verkiezingen

Indien u vragen, opmerkingen of ideeën heeft voor andere activiteiten verzoeken wij u vriendelijk dit aan ons
door te geven. Wij zullen het dan bespreken in de bestuursvergadering om te kijken wat de mogelijkheden
zijn

Voorlopige activiteitenplanning 2018
maand

activiteit

Januari

Nieuwjaarsreceptie

februari

Voorbereiding
2018

verkiezingen

Uw politieke ideeën ventileren! U bent natuurlijk vrij om deze te allen tijde aan ons kenbaar
te maken.

Colofon:
november 2017
Uitgave door het
bestuur van de
vereniging ProTiel
www.ProTiel.nl
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Bijlage 1:
Persbericht.
Fractievoorzitter Inge Joustra verlaat ProTiel. Zij neemt plaats op de kieslijst van de Partij
van de Burgers voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 en zal tot die tijd ook bij die
partij haar rol vervullen in de Gemeenteraad van Tiel.
Tiel, 9 oktober 2017.
Het bestuur van de lokale politieke partij ProTiel maakt bekend dat haar medeoprichtster,
medebestuurslid en raadslid, mevrouw Inge Joustra, per heden heeft besloten ProTiel te
verlaten om zich aan te sluiten bij de Partij van de Burgers. Als reden heeft zij in haar
eigen woorden aangegeven. “Samenwerking met voldoende mankracht en
toekomstperspectief is naar mijn mening helaas onvoldoende aanwezig binnen
ProTiel en ik heb dan ook mijn ontslag ingediend om als Raadslid ProTiel te
vertegenwoordigen. Lokale politiek heeft mijn voorkeur en ik stap als Raadslid per
direct over naar de lokale partij PvdB.”
Ofschoon wij haar keuze voor een andere partij respecteren, betreuren wij het zeer dat zij,
ondanks ons verzoek daartoe, haar raadslidmaatschap niet heeft opgezegd om zodoende
de zetel door ProTiel te kunnen laten invullen. Als medeoprichtster van onze partij hadden
wij mogen hopen dat zij nog in de geest van ProTiel zou handelen in plaats vanuit
eigenbelang te willen kleven aan het raadspluche.
Overigens zijn wij het met mevrouw Joustra eens dat de versnippering in de Tielse politiek
geen goede zaak is. Wij hebben daarom afgelopen voorjaar het initiatief genomen om het
viertal lokale partijen in één partij en onder een nieuwe naam te doen verdergaan om
daardoor meer slagkracht te krijgen. Wij hebben daarvoor helaas geen of onvoldoende
steun van onze zusterpartijen gekregen.
Ondanks de ontstane situatie hebben het bestuur en de steunfractieleden van ProTiel
besloten dat wij de belangen van onze kiezers zullen blijven steunen waar wij kunnen. Wij
zullen de politieke voorstellen en besluiten blijven monitoren en waar mogelijk en nodig
onze invloed uit te blijven uitoefenen.
Ondertussen gaan wij ons voorbereiden op de komende verkiezingen in 2018
Inlichtingen kunnen worden
schiltmansam@tiscali.nl

ingewonnen

bij

Het bestuur van ProTiel.
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Bijlage 3
Tiel, 25-10-2017
Aan het College van B&W van de gemeente Tiel
Postbus 6325
4000 HH Tiel
Geacht college,
Omdat het debat in de raadszaal ons op een voor de Tielse gemeentepolitiek en vooral voor onze
kiezers bedroevende wijze is ontnomen, is de gemeentepartij ProTiel genoodzaakt haar doelen op
een wellicht ongebruikelijke wijze na te streven. Niettemin willen wij dit ook nu weer, zoals altijd, op
een positieve wijze doen. Wij willen ons zeker niet verlagen om uit kwade wil of wat voor basale
sentimenten dan ook zand tussen de raderen van het gemeentelijk apparaat te strooien. Maar met
dit schrijven ondersteunt ProTiel het bezwaar van de werkgroep Waardevol Tiel tegen het verlenen
van een tweetal omgevingsvergunningen aangevraagd voor het oprichten van zonneparken in het
buitengebied van Kapel-Avezaath aan respectievelijk De Eng 16 en de Kromme Steeg 0.
Ofschoon ProTiel zeker geen tegenstander is van de aanleg van zonneparken, zijn wij van mening
dat de gekozen plaats afbreuk doet aan het waardevolle landschap van de Linge nabij, of wellicht
zelfs deels binnen, de groen-blauwe zone. Ook stellen wij vast dat deze parken niet passen binnen
het vigerende bestemmingsplan. Bovendien is de oprichting van deze parken in strijd met ons
bestaande partijprogramma, waarin wij hebben vastgelegd het Lingegebied tot en met haar ruime
oeverwallen te willen beschermen.
Wij zijn tevens van mening dat door de exploitanten van de parken niet is voldaan aan een
constructief overleg met de omwonenden of, als dat overleg wel heeft plaatsgevonden, dat dit de
afwijzende houding van het merendeel van de omwonenden niet heeft weggenomen.
Voorts merken wij op dat het Lingegebied bestaat uit de meest kwalitatieve landbouwgronden en
zijn van mening dat het niet voor de hand ligt juist zulke relatief kostbare gronden voor
zonneparken te bestemmen. Vooraleerst dergelijke gronden te benutten, lijkt het ProTiel beter
eerst een krachtsinspanning te doen om de daken op te gaan met de zonnepanelen.
Merkwaardig is ook dat de raadswerkgroep “wonderschoon wonen” een uitgesproken voorstander
is van het planten van fruitbomen in de wijken. In tegenstelling daarmee is dat verschillende leden
van de raadswerkgroep blijkbaar geen moeite hebben met de verwijdering van duizenden
fruitbomen in een gebied met landschappelijke waarde.
Mogelijkheden voor de aanleg van zonneparken in meer voor de hand liggende gebieden zouden
ons inziens tevoren besproken moeten worden met maatschappelijke organisaties als LTO,
dorpsraden, milieuorganisaties en omwonenden.
Wij verzoeken u daarom de verleende vergunningen in te trekken.
Namens het bestuur van ProTiel

A.M. Schiltmans
Lingeweg 135
4006MA Tiel
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