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Onderwerp: Verloedering van Tiel
Geacht leden van de Gemeenteraad,
Waardevol Tiel is geschrokken van een met foto’s onderbouwde klacht uit de Elzenpasch, een
historisch landgoed met een bijzondere flora. In de opknap van dit gebied is veel geïnvesteerd en er
zijn stringente regels uitgevaardigd om het in waarde te laten. Daar komt niets van terecht omdat
die regels niet gehandhaafd worden.
De noodkreet vanuit de Elzenpasch staat niet op zichzelf. Uit een enquête van de VVD bleek recent
dat er veel klachten over gebrek aan toezicht en handhaving zijn bij de bewoners van de
appartementen rond het winkelcentrum Passewaay. Bewoners van de Vleesstraat en de
Gasthuisstraat zinnen op maatregelen om de verloedering van de binnenstad tegen te gaan.
Soms krijgt degene die over de leuning van de Burense Poort kijkt, de indruk een open riool te zien
waar een fraai stuk stadsgracht verwacht mag worden.
Wij menen dan ook dat de tijd gekomen is voor een bezinning, die zou kunnen leiden tot een
fundamentele koerswijziging in de politieke ambities en prioriteiten van het stadsbestuur. Dit
omwille van de leefbaarheid van de stad.
Voor bestuurders is groei helaas sexy stelt Willem van Toorn in zijn nieuwste werk ‘Het Grote
Landschapsboek’ dat o.i. verplichte literatuur zou moeten zijn voor alle politici. Er wordt veel geld
uitgegeven om Tiel te laten bruisen oftewel op de kaart te zetten en om de gemeente te laten
groeien. Maar Tiel dreigt o.i. feestend de verloedering in te gaan. Wij menen dat het beschikbare
geld eerder moet worden besteed aan degenen die al Tielenaren zijn dan aan degenen die het zouden
moeten worden. Dit betekent dat veel aan p.r. besteed geld nuttiger aangewend zou kunnen worden.
Er worden via ambtelijke inzet en ingehuurde adviezen kapitalen uitgegeven aan plannen die
nimmer of althans de eerstkomende decennia niet gerealiseerd kunnen worden. Dat geld zou beter
besteed kunnen worden aan het opkrikken van de leefbaarheid van de stad en de wijken en de
veiligheid van haar bewoners.
Een belangrijk deel van het voor de gemeente Tiel beschikbare (en ook o.i. te geringe) quantum
politiezorg wordt opgesoupeerd aan toezicht bij evenementen, die voor een belangrijk deel
bekostigd worden uit de revenuen van alcoholconsumptie. Doorgaans gaat het om toezicht in de
weekenden - dus om dure politie-uren, die nu eenmaal niet elders kunnen worden besteed. Het lijkt
er dus op dat de stad onveiliger wordt naarmate zij méér bruist.
Zonder al een uitgesproken visie hierover te hebben vragen wij ons af of niet serieus overwogen zou
moeten worden de kosten van politie-toezicht in rekening te brengen te brengen bij de organisatoren
van deze evenementen. Daardoor zou of méér politiezorg vrijkomen of geld kunnen worden

gegenereerd om méér handhavend toezicht te kopen.
Wij menen dat ten onrechte bezuinigd is op de stadswachten of het bureau toezicht zoals het thans
heet. De dienst raakt o.i. langzaam maar zeker zijn negatieve image kwijt, maar zijn bijdrage aan
het handhaven van de regels laat te wensen over. Door aansturing van bovenaf lijken de
stadswachten meer de collectanten van het parkeerfonds dan bestrijders van overlast te zijn. Een
vaak gehoorde klacht is dat ze zelden buiten het centrum komen en zij voldoen zeker niet aan de
behoefte aan handhavers in de nachtelijke uren. Wij vinden dat daarvoor samen met de politie een
oplossing gevonden moet worden en dat daarvoor een groter deel van de gemeenschappelijke
middelen beschikbaar dient te worden gesteld.
Waardevol Tiel zet voorts vraagtekens bij sommige (geplande) gemeentelijke uitgaven en vraagt
zich af of die gelden niet beter voor toezicht kunnen worden ingezet. Een voorbeeld is de
gemeentelijke subsidie aan een projectontwikkelaar, die becijfert dat hij onvoldoende kan verdienen
aan een te bouwen complex aan de Hogestraat. Een subsidie die aangemerkt kan worden als
overheidssteun aan één individuele ondernemer die geacht moet worden in de markt te opereren.
Dat lijkt in strijd lijkt te zijn met de Europese richtlijnen. Wij menen ook dat de gemeente niet
behoort bij te dragen aan de verbetering van de provinciale weg bij Thedingsweert.
Uiteraard willen wij desgewenst gaarne met U over deze zaken van gedachten wisselen.
Hoogachtend.
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