Jaargang 3 nr. 2

In deze Tweede nieuwsbrief van 2019 staan weer onderwerpen die u op de hoogte
houden van onze inspanningen.

Commissie Ruimte 5-3-2019
In deze commissie heeft ProTiel gewezen op de brief van de Stichting Stadsherstel Tiel,
die aandacht vroeg voor de illegale verbouw van de winkelpui van de Grotebrugse
Grintweg. We hebben een aantal vragen gesteld, waarop de wethouder toezegde dieper in
de materie te duiken. Waar het om ging was de illegale aantasting van een
monumentwaardige pui, waarvan helaas verzuimd was deze op de monumentenlijst te
zetten en de gemeente zich daardoor gedwongen achtte de verbouwing te legaliseren. De
wethouder heeft toegezegd in de commissievergadering van mei e.e.a. terug te koppelen.

Commissie Samenleving 6-3-2019
Het was een avond die begon met inspreker Mike Blom, die
de commissieleden warm probeerde te maken voor Loop
voor Hoop op 1 en 2 juni, een 24-urige wandelestafette op
een parcours bij het gemeentehuis en waarvan de opbrengst
naar het Toon Hermanshuis in Tiel gaat. Over deze Loop voor
Hoop schrijven we binnenkort graag meer.
Wethouder B. Brink gaf een terugkoppeling van de vergadering van het Algemeen Bestuur
van Werkzaak van donderdag 28 februari jl. Hij verduidelijkte de context waarbinnen het
Tielse voorstel om een eerlijker verdeling van de bijdrage in de kosten voor Tiel valt.
Wij konden ons vinden in de aanpassingen die de verordening jeugdhulp juridisch sluitend
maakt.
Met het duidelijke plan van aanpak schuldhulpverlening is onze fractie blij.
Bert de Rooij van de Federatie Tielse Sportverenigingen kwam als inspreker voor de
bespreeknota Sport en Bewegen diverse aspecten belichten. We dienen Jaarthema Sport
en bewegen (a-politiek) en heel Tiel beweegt als onderdeel van sportbeleidsplan als twee
dingen te onderscheiden. Heel belangrijk is dat deze twee groepen van elkaar weten wat
de ander aan het doen is teneinde een goede afstemming te krijgen binnen het
sportgebeuren. ProTiel heeft nog eens extra belang van aandacht voor ouderen benadrukt
en er aandacht voor gevraagd. Sporten is voor deze vergrijzende groep zeer belangrijk.

Commissie Bestuur 7-3-2019.
Toelichting telproces verkiezingen en
toegankelijkheid stembureaus.
Bij de toelichting over het telproces van
de komende verkiezingen, komt tevens
aan de orde dat enkele stembureaus
minder goed toegankelijk zijn voor de
mindervalide. Dit wordt volgens de
ambtenaar veroorzaakt door een gebrek
aan alternatieve locaties. Er wordt nog
eens serieus gekeken hoe een en ander

te verbeteren. ProTiel legt zich daarbij neer,
maar geeft aan dat het agendapunt een
maand te laat komt. Hetgeen de ambtenaar
erkende.
Pluk het Geluk.
De ‘Hand-out’ van de Pluk van het Geluk
was voor ProTiel aanleiding te wijzen op het
te pas, maar meestal te onpas gebruik van
Engelse termen in de openbare stukken.
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ProTiel vindt dat de Tielse politiek
bereikbaar en begrijpelijk moet zijn voor
alle Tielse inwoners. Onze fractie heeft
daarom een klemmend beroep gedaan
op iedereen om in het taalgebruik zoveel
mogelijk rekening te houden met de
verschillende doelgroepen en daarmee
de begrijpelijkheid van de onderwerpen te
bevorderen.
Met dit standpunt waren de overige leden
van de commissie het eens. Ook de
burgemeester had begrip voor ons
standpunt, maar gaf aan dat het een hele
opgave zal zijn om aan onze oproep
gevolg te geven.

Motie.
Door de een viertal oppositiepartijen werd
een door Groen Links opgestelde concept
motie aan de orde gesteld over het
beperken van plastic afval in de
Gemeente Tiel. ProTiel is voorstander
van het beperken van het gebruik van
plastic in het algemeen en in het

bijzonder waar het gaat om plastic
verpakkingsmateriaal.
Maar
heeft
de
opsteller er wel op gewezen dat het geschikt
maken van papier en karton voor de
houdbaarheid van etenswaren wel weer een
chemische verwerking behoeft. Niettemin
kan ProTiel instemmen met de motie.
Bewustwording en voorkomen van onnodige
milieuvervuiling begint bij milieuvriendelijk en
verantwoord verpakken.
Groen Links memoreerde onze steun aan de
motie. Zij zal de motie verder uitwerken en
voor
de
volgende
raadsvergadering
agenderen.
Energietransitie.
Bij het onderwerp energietransitie heeft de
fractie van ProTiel aangegeven met
tevredenheid kennis te hebben genomen van
de plaatsing van zonnepanelen op het dak
van de Agnietenhof. Maar daaraanvolgend
de vraag gesteld waarom slechts een deel
van het dak is benut en waarom er geen
panelen op het bibliotheekdeel van Zinder
zijn gelegd. Daarop werd geantwoord dat de
dakconstructie dat niet toe liet.
Maar op de er op volgende fractievergadering vroegen wij ons toch af waarom
het dak van het hoofdgebouw van Zinder wel
geschikt was voor zonnepanelen en dat van
het bibliotheek deel niet? Reden voor ProTiel
om daar nog eens nadere vragen over te
gaan stellen.

Raadsvergadering 20-3-2019
De vaststelling Ontwerp Ruimtelijk Strategische Visie werd ingeleid door D66, omdat zij
reguliere behandeling wilden. Ook de fractie van ProTiel kon nu wederom haar (extra)
bijdrage leveren ondanks dat de het in de commissie al was besproken. De coalitiepartijen
waren het niet met deze gang van zaken eens, maar Peter Elferink liet zich niet uit het
veld slaan. Het Rapport Bevindingen “Smaak van Tiel”is conform het voorstel vastgesteld.
Een belangwekkend rapport, omdat in dit rapport alle feiten van en over Tiel overzichtelijk
bij elkaar zijn gebracht. Tevens is er feedback gegeven door onze buurgemeenten. Met
name dat laatste geeft een goed beeld van de af en toe “te grote broek” die Tiel als
regiogemeente zich meent te kunnen permitteren.
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We hebben als Tiel een aantal zeer grote uitdagingen. Het bureau Berenschot is nu bezig
een uitvoeringsprogramma op te stellen.
Er stonden ook nog een tweetal moties op de agenda, niet behorend bij een agendapunt.
Dit waren de motie Plastic afval (zie commissie bestuur pagina 1), mede door ProTiel
ingediend en de motie Lachgas ingediend door PvdB. Beide moties zijn aangenomen,
waarbij de Motie Plastic afval alleen geen steun kreeg van PvdB en VVD. In overleg met
Groen Links hebben we vooraf aan de vergadering aangedrongen om de Motie Plastic
Afval als eerste te behandelen en in stemming te brengen, om zicht te houden hoe
coalitiepartijen zouden stemmen. Dit is een goede zet gebleken.

Commissie Ruimte 2-4-2019
Haalbaarheidsonderzoek westelijke uitvalsweg. Hoewel kostbaar moet dit ter hand worden
genomen, omdat de uitvalswegen met name vanuit Passewaaij dichtslibben. Met de
ontwikkeling van de buurten 9, 10 en 11 neemt dit alleen maar toe. Er moeten
verschillende tracés onderzocht worden, die allen langs Wadenoijen in westelijke richting
aantakken op de A15.
De detailhandelsnota 2019-2024 is in de commissie uitgebreid behandeld. Er worden wel
verschillende middelen ingezet om de binnenstad compacter te maken.
Binnenstad aan de orde. Het betrof een bespreeknota, hetgeen
inhoudt, dat de evaluatie en voorstellen nog een keer regulier
terugkomen, om vastgesteld te worden. Er was een inspreker
aanwezig die in de binnenstad woont en een pleidooi hield voor
het
autoluw
maken
van
de
binnenstad.0p
Als laatste kwam de
Evaluatie parkeren
Het was voor ProTiel mede aanleiding om haar Motie Autoluwe Binnenstad te betrekken
bij de bespreking van de evaluatie. Wij blijven wat dit betreft op het vinkentouw zitten. In
de evaluatie worden de nodige maatregelen voorgesteld. De belangrijkste zijn het
verdwijnen betaald avondparkeren en het beperken van het aantal kraskaarten per adres.

Commissie Samenleving 3-4-2019
Door Vluchtelingenwerk Oost Nederland, waaronder Tiel valt, werd er een presentatie
gegeven over de opvang van vluchtelingen en het werk van Vluchtelingenwerk. Goede
uiteenzetting, waarbij we zelf ook vragen konden stellen aan vluchtelingen over hun
ontvangst/opvang in Nederland.
ProTiel heeft nogal wat vragen gesteld over het Raadsvoorstel lokale gezondheidsagenda.
De weinig concrete uitwerking van de integrale aanpak met het fysieke en sociale domein.
Wij hebben onze zorgen geuit over het budget van €160.000 euro. Wethouder Kreuk gaf
aan dat er weloverwogen keuzes gemaakt moeten worden. Dit onderwerp komt terug voor
reguliere behandeling in de raad van 17 april.
In de bespreeknota Bouwstenen meerjarenstrategie GGD 2020-2030 waren nogal wat
tekortkomingen. Onder andere het ontbreken van onderscheid tussen wettelijke en niet
wettelijke taken. Dit ontneemt de raad de mogelijkheid om elke keer een afweging te
maken over het uitzetten van die taken.
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Raadsvergadering 17-4-2019
Haalbaarheidsonderzoek westelijke uitvalsweg: zie daarvoor hetgeen bij de commissie
Ruimte van 2-4-2019 aan de orde is geweest. Voor de liefhebbers onderstaand de link
naar de nota, waarin het dichtslibben van Tiel goed in beeld is gebracht.
https://raad.tiel.nl/bestuur/vergaderingen-raad_3358/agenda/gemeenteraad_21959/08c-notitieverkeerskundig-onderzoek-westelijke-uitvalsweg-en-rondweg-passewaaijpdf_2667554.pdf

Artikeltje naar aanleiding van een bezoek aan de heer Hemelrijk
(ambtenaar groenvoorziening).
Hoewel ProTiel een oppositiepartij is en ons programma dus niet hebben kunnen
inbrengen in het coalitiebeleid, proberen wij toch zo veel mogelijk gerealiseerd te krijgen
middels het indienen van moties en amendementen. Dit doorgaans in overleg en
samenwerking met de overige oppositiepartijen, anders zou het geen zin hebben.
Doelen die onder het hoofd ‘Milieu’ in ons programma staan worden blijkbaar breed
gedeeld want soms worden onze programmapunten als vanzelf gerealiseerd. Zo
constateren we dat op plaatsen waar openbare vuilnisbakken regelmatig overlopen sinds
kort grotere bakken zijn geplaatst. Ook worden insecten dodende onkruidverdelgers als
onder meer Roundup binnen onze gemeente niet meer gebruikt, behalve voor bestrijding
van de exotische Wolfsklauw. binnen het gemeente- apparaat.

Algemene Leden Vergadering
De ALV is op 2 mei is gehouden in het Oosthonk. Voor aanvang van
deze vergadering konden eventuele kandidaten voor het
voorzitterschap zich opgeven bij de onze secretaris. Aangezien er
geen tegenkandidaten waren is de heer Jan de Wild gekozen tot
voorzitter van het bestuur.

Wie is wie?
Wie zijn nu die mensen die voor ProTiel in de raad en commissies zitten? Om daar
antwoord op te geven stellen wij deze personen in de nieuwsbrieven aan u voor. De aftrap
is verricht door Peter Elferink, ons raadslid. In deze nieuwsbrief stelt Peter van der Lugt
zich aan u voor.
Peter vertegenwoordigt ProTiel in de raadscommissies Ruimte en
Samenleving. Hij is 1949 geboren in een arbeidersgezin in Tiel en
in de jaren vijftig en zestig opgegroeid in deze arbeidersstad. Na de
lagere school was het in deze tijd bijna vanzelfsprekend om naar de
LTS te gaan om een vak te leren, hetgeen ook hij heeft gedaan. Na
de LTS is hij gaan werken bij een bedrijf in centrale verwarming, wat
voor hem betekende vijf jaar vanuit Tiel avondonderwijs volgen in
Nijmegen. In deze periode, de tweede helft van de jaren zestig, was
centrale verwarming niet vanzelfsprekend in iedere woning
aanwezig, maar hoofdzakelijk in grote vrijstaande woningen van
zoals men toen zei “de hogere of betere klasse”.
Dit hield in dat hij voor zijn werk veel bij mensen uit die “kringen” over de vloer kwam en
een inkijk kreeg in een wereld waar je toen als Tielse jongen geen weet van had.
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Deze periode is wel bepalend geweest voor hoe hij naar de maatschappij is gaan kijken.
Waarschijnlijk heeft deze kijk op de wereld er ook toe bijgedragen dat hij begin jaren
tachtig is gaan werken bij een sociale woningbouwcorporatie. Hij heeft daar op de afdeling
sociaalbeheer gewerkt en doormiddel van scholing, cursussen en trainingen kunnen
bekwamen. Peter vertegenwoordigde daar, zoals de toenmalige directeur/ bestuurder zei,
op vele fronten mede het sociale gezicht van deze corporatie. Tot de werkzaamheden
behoorden onder andere: bemiddelen bij conflicten tussen bewoners, bewoners
aanspreken op hun gedrag in- en rondom de wooncomplexen, het begeleiden van
bewoners in trajecten naar- en tijdens renovaties. Ook contact maken en onderhouden
met mensen die door verschillende redenen in een sociaal isolement waren geraakt
behoorde tot zijn taak. Door voor huurders een luisterend oor te hebben en iets voor hen
te betekenen was dit een baan waar hij veel voldoening uit heeft kunnen halen.
Sinds het jaar 2013 is Peter betrokken bij ProTiel en kan hij op deze manier een steentje
bijdragen aan de plaatselijke politiek. Sinds 2014, het jaar van zijn pensionering, is hij
alsnog betrokken bij de sociale volkshuisvestingswereld als bestuurslid van de Stichting
Bewoners Raad Tiel Buren die de belangen behartigt van huurders van KleurRijk Wonen
in deze gemeenten.
In de komende nieuwsbrieven komen de volgende personen voorbij:
o Cisca van de Riet: commissie Samenleving
o Marco van Tongeren: commissies Bestuur en Beleidscyclus
o Alex Stultiens: commissie Bestuur
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