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Tiel kan viel! Dat was op 20 juni 2001 het eerste
begin. Een Manifest.
ProTiel: een nieuwe, lokale partij voor Tiel.
In dit manifest werd uitleg gegeven waarom er
een nieuwe partij noodzakelijk is. Het volgende
kwam daarin onder meer naar voren.




Een capabel en betrouwbaar bestuur, met een
kritische raad en een sterke, constructieve
oppositie.
Meer invloed van de bevolking.
Een aantrekkelijker en veiliger leefomgeving.

Hoe staat de partij er nu voor.
U hebt het vast wel al gehoord of gelezen.
Onze vertegenwoordiger in de raad heeft er
voor gezorgd dat de partij de inwoners niet
meer kan vertegenwoordigen.
Gelegaliseerde zetelroof.
Uw stem is daarmee verloren gegaan. Als
inwoner heeft u niet op de andere partij
gestemd. Daardoor is het in onze ogen
kiezersbedrog te noemen.
Maar wij gaan door en zullen als vernieuwde
partij meedoen aan de verkiezingen in 2018.
Om een nieuw elan te bewerkstelligen zullen wij
in de algemene ledenvergadering voorstellen
het onderschrift van het logo te wijzigen in de
eerste stadspartij i.p.v. politiek in beweging.
Zeker over het huidige bestuur van onze
gemeente hebben wij als ProTiel uiteraard onze
opvattingen. Op sommige gebieden sporen die
redelijk met het momenteel gevoerde beleid, op
hoofdlijnen
althans.
Voor
bepaalde
beleidsontwikkelingen, hebben wij ook beslist
waardering. Het kost ons geen moeite dat te
erkennen.
Maar dat we niet met alles wat de gemeente
doet even gelukkig zijn, proeft u ook. Op een
aantal beleidsterreinen ziet ProTiel wel degelijk
reden om met eigen voorstellen te komen.
Leefbaarheid
en
veiligheid,
stedelijke
ontwikkeling, welzijn en cultuur en cultureel
erfgoed zijn een paar voorbeelden.
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Over andere zaken zijn wij zo vrij ons
kruit nog even droog te houden. Op
pagina
twee
staan
wel
alvast
aandachtspunten genoemd. Het zijn
ideeën en voorstellen die nog met
betrokken organisaties en de leden
moeten worden besproken. Bovendien
broeden de zittende partijen ook nog op
hun programma. En verder zult u
begrijpen dat wij straks als de
campagnes echt op gang komen, zo nu
en dan ook nog iets nieuws te melden
willen hebben. U hoort nog van ons.
Met dit voorschot op ons programma
hopen wij in elk geval een eerste idee
te geven van waar ProTiel voor staat en
waar de partij heen wil. De komende
tijd werken we onze koers verder uit,
daarbij ook de actiepunten voor
onderweg nader invullend. U bent van
harte welkom daarover mee te denken.
Politieke interesse en betrokkenheid
van zoveel mogelijk Tielenaren, juist
wanneer zaken nog niet vast liggen, dat
is immers waar wij naar toe willen. Daar
moet Tiel, en ook wij het uiteindelijk
toch van hebben.
ProTiel hoopt u nog te spreken over
hoe we dat samen waarmaken.
Een partij die sociale democratie hoog
in het vaandel heeft staan. De inwoners
op de eerste plaats zet, maar ook het
algemeen belang wil dienen. De
huidige politieke koers om wil buigen en
beter gaat communiceren met haar
kiezers
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Van het bestuur
Graag nodigt het bestuur van de vereniging
ProTiel haar leden uit voor de Algemene Leden
Vergadering. Deze zal worden gehouden in het
gebouw plein 12 aan de spoorstraat 12 te Tiel.
Deze bijeenkomst staat in het teken van de
vooruitgang van de partij en wordt voorgezeten
door Peter Elferink.
Inbreng van de huidige leden over de toekomst
en hoe we oude en nieuwe leden weer aan
onze partij kunnen binden wordt op prijs
gesteld. Daarnaast kan men ingaan op onze
politieke visie en het onder de aandacht
daarvan brengen aan onze leden en de Tielse
bevolking.
Tevens zullen wij, als voorbeeld, onderstaande
punten de revue laten passeren zodat u aan
kunt geven waar de partij voor de komende
periode in hoofdlijnen voor moet gaan staan.
1. Programma 2002 als uitgangspunt nemen?
2. Het bewaken van de zeggenschap raad
t.o.v. de regio?
3. Wonen en recreatie onder, werken boven de
A15. Ook zonnepanelen boven de A15?
4. Minder externe inhuren voor ambtelijke
organisatie.(vanwege hoge kosten). Kennis
dient aanwezig te zijn bij regio organisaties?
5. Bewaken politiek fatsoen, en respect voor
de kiezer?
6. Bevorderen toerisme in Tiel en de regio, in
samenhang met monumenten en cultuur?
7. Geen besloten vergaderingen raad of
commissies. Niet deelnemen hieraan?
8. Sport beoefening / kunst zinnige vorming,
betaalbaar / bereikbaar voor iedereen?
9. Stoppen met het uitbreiden van schil
parkeren?
10. Aandacht voor sociale samenhang en
differentiatie in dorpen en wijken?
11. door u nog in te brengen onderwerpen.
Gerard Volmer heeft nadat hij een stukje op zijn
Facebookpagina heeft gezet zich inderdaad
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opgeven als lid. Dat is in ieder geval
een eerste stap. Wie zijn voorbeeld wil
volgen is van harte welkom.
Onderstaand de agenda van de
bijeenkomst die wordt gehouden op
dinsdag 31 oktober 2017 om 20.00
uur.
1.
2.
3.
4.

opening.
vaststelling Agenda.
mededelingen.
verslag vorige ledenvergadering
5 oktober 2017.
5. consequenties m.b.t. ontstane
situatie verlies raadszetel.
6. dhr. W. Kooijman en mevr. Joustra
zijn afgetreden.
Bestuursverkiezing:
De huidige bestuursleden zijn lid en
zonder functie. Vacant zijn de
functies van de Voorzitter,
Secretaris en Penningmeester.
7. verkiezing
kascontrolecommissie.voor het
boekjaar 2017
8. gemeenteraadsverkiezingen 2018.
9. aanpassen huishoudelijk reglement
lidmaatschap lokale/landelijke
partijen
10. wat verder ter tafel komt.
11. rondvraag.
Uw
politieke
ideeën
ventileren!
U
bent
natuurlijk
vrij
om deze te
allen tijde aan
ons kenbaar te
maken.

Colofon:
oktober 2017
Uitgave door het
bestuur van de
vereniging ProTiel
www.ProTiel.nl

