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Voorafgaand aan de verkiezingen geeft de
gemeente een verkiezingskrant uit. ETT
Media verzorgt deze krant. Alle politieke
partijen die in Tiel meedoen aan de
verkiezingen krijgen ruimte om hun
boodschap hier in te zetten. Er is ruimte om
een foto aan te leveren. Wij hebben gekozen
voor een afdruk van Jan Bouwhuis. Deze
foto heeft een duidelijke boodschap.
“Vernieuwing”.
In de week van 5 maart wordt de krant huisaan-huis verspreid. Brievenbussen met een
Nee-Nee sticker worden uiteraard overgeslagen
Onderstaand de tekst die wij in eerste
instantie hebben aangeleverd.

Een hernieuwde, lokale partij voor Tiel.
Het ProTiel van nu heeft duidelijke ideeën.
Voorstellen die ervoor kunnen zorgen dat er
inderdaad iets verandert, zodat inwoners
meer te zeggen krijgen over waar het met
hun stad, dorp of buurt heen moet. Daarvoor
kiezen wij de volgende uitgangspunten:
 Is het gebaseerd op feitelijkheden en
niet op (bestuurlijke) wenselijkheden!
 Is het door de inwoners van de
gemeente Tiel te dragen zonder de
lasten te verhogen!
 Bevordert het de saamhorigheid in de
gemeente Tiel i.p.v. dat het groepen
tegen elkaar uitspeelt!
 Komt het aan de Tielse gemeenschap
als geheel ten goede i.p.v. aan enkele
groepen!
ProTiel is de eerste lokale partij in de
gemeente Tiel, een partij die sinds 2002
zitting heeft in de gemeenteraad van Tiel.
Terugkijkend op de afgelopen vier jaar zien
we dat er veel gebeurd is in de politiek; zo
ook bij ProTiel. Het vertrouwen heeft een
behoorlijke deuk op gelopen. Daarom heeft
ProTiel in oktober 2017 rigoureus het roer
omgegooid, een nieuw bestuur is slagvaardig

aan het werk gegaan gesteund door
enthousiaste leden met als resultaat dat wij
21 maart 2018 aan de verkiezingen
deelnemen en wij u een kieslijst kunnen
presenteren met enthousiaste mensen uit
verschillende
geledingen
van
de
samenleving.
Wij zijn dan ook trots op het vernieuwde
ProTiel, dat echter niet vergeten is waarom
de partij rond het jaar 2000 is opgericht.
Verschillende punten waar wij in 2000 uw
aandacht voor vroegen zijn helaas nog
steeds actueel. Wij vinden het bijvoorbeeld
nog altijd belangrijk dat er een krachtige
gemeenteraad is, die het college van B&W
effectief kan controleren en dat ook doet.
Wat u de laatste jaren heeft zien gebeuren
is dat er een brede coalitie werd gevormd,
waarbij de oppositie nauwelijks een kans
kreeg. Zij brachten dat onder het motto: De
schouders eronder. De vraag is echter
wiens schouders moeten de lasten dragen
en wie profiteert ervan?
ProTiel is nog steeds een onafhankelijke
lokale partij die niet aan de leiband loopt van
de Haagse politiek. Wij vinden dat lokale
problemen ook lokaal moeten worden
opgelost. In ons verkiezingsprogramma
besteden wij aandacht aan verschillende
punten zoals: veiligheid, maatschappelijke
ondersteuning, toerisme en historie, maar
ook onderwerpen als onderwijs, wonen,
werken en milieu komen aan de orde.
Onze belangrijkste speerpunten zijn:
 Een
aantrekkelijke
en
veilige
leefomgeving voor jong en oud.
 Een capabel en betrouwbaar bestuur,
een kritische raad en een sterke,
constructieve oppositie.
 Echte invloed van de Tielse inwoners
op te nemen besluiten.
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ProTiel begint als hernieuwde partij met als
voornaamste drijfveer de behoefte aan een
frisse wind en meer openheid in de Tielse
politiek, gevoed door ideeën en impulsen
vanuit de bevolking.
Het loopt weer tegen de verkiezingen, dus
zetten alle partijen hun beste beentje voor.
Het zal niet gemakkelijk zijn om datgene
waar we voorstaan waar te maken. Wees er
echter van overtuigd dat we er alles aan
zullen doen om dit, in overleg met u, te
realiseren.

Voor alle inwoners;

Na de verkiezingen vertrouwen wij erop dat
de kiezers ons goed wakker houden en ons
telkens herinneren aan waar wij met z’n
allen heen willen. Onze deur staat altijd
open en wij brengen in ieder geval
nieuwsbrieven uit om u op de hoogte te
houden.
U maakt het verschil dus stem in ieder geval
op 21 maart.
ProTiel zal heel blij zijn met uw stem.

“Met hart en ziel”

Foto: Jan Bouwhuis
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