Welkom in . . . Tiel!
Bent u van plan binnenkort te gaan verhuizen maar kent u Tiel (nog) niet zo goed? In dit
informatieblad vindt u veel informatie over wat Tiel allemaal te bieden heeft.

Over . . . Tiel
Bekend van Flipje, het Fruitcorso en Appelpop! Tiel ligt in het centrum van het Rivierengebied
en telt ruim 41.000 inwoners. Tot de gemeente Tiel behoren ook Kapel-Avezaath en
Wadenoijen.
Blikvanger is het cultuurcluster ‘Zinder’ met o.a. de bibliotheek, een café en kunsteducatie.
Hier kan jong en oud allerlei creatieve en culture cursussen volgen.
Twee keer per week is er markt op het gezellige plein in het centrum van Tiel. Hier vindt u
ook vele restaurantjes en cafeetjes. ’s Zomers is het genieten op de gezellige terrassen.
Tiel beschikt over vele faciliteiten: stadsschouwburg en filmtheater ‘Agnietenhof’, het
streekziekenhuis ‘Rivierenland’.

(foto I. Hazenberg)

Over . . . de voorzieningen
Scholen
Er is een ruim aanbod aan basisscholen (openbaar, katholiek, protestant-christelijk,
Montessori, bijzonder onderwijs en een vrije school). Er zijn diverse kinderdagverblijven,
peuterspeelzalen en er is een buitenschoolse opvang.
Ook is er een middelbare school gevestigd, genaamd Lingecollege (van vmbo t/m
gymnasium) en het ROC is er gevestigd.

Sport & recreatie
Er zijn diverse voetbalverenigingen zoals bijv. TEC, Theole en RKTVC. Tiel kent ook
verschillende tennisverenigingen zoals De Ridderweide, TLTC en Groenendaal. Verder is er
een hockeyvereniging ‘de Kromhouters’, korfbalvereniging ‘Tiel 72’, rugbyclub ‘de
Scrumboks’ en atletiekvereniging ‘Astylos’. In 2017 is er een nieuw Wielerpark geopend. Ook
zijn er diverse fitnessclubs.
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Gezondheid
Tiel beschikt over een algemeen ziekenhuis, het Rivierenland ziekenhuis. Ook zijn er diverse
fysiotherapeuten en is er zelfs een eerstelijnscentrum (ECT Tiel) met diverse
huisartsenpraktijken, een apotheek en tweedelijns zorgaanbieders zoals psychologen,
verloskundigen en diëtisten.

Centrum Tiel
Omdat Tiel een regionale functie heeft, vindt u in het centrum van Tiel allerlei soorten winkels
waaronder HEMA, Blokker, H&M, Rituals en diverse kleding- en schoenenwinkels, etc. etc.
Op maandagmiddag en op zaterdag is er een weekmarkt op het Plein. Aan het Plein liggen
ook diverse gezellige cafeetjes en eetgelegenheden.

Cultuur
De schouwburg en filmtheater ‘Agnietenhof’ bevindt zich in het centrum. Tiel heeft ook een
bioscoop. In 2017 is het cultureel centrum ‘Zinder’ geopend en het gebouw zelf is echt een
blikvanger. Hierin zijn o.a. de bibliotheek gevestigd, maar ook worden hier o.a. muziek-,
dans- en theaterlessen voor jong en oud gegeven. Onder Zinder bevindt zich een grote
overdekte parkeergarage

Over . . . de bereikbaarheid
. . . met de auto
Tiel heeft 2 afslagen aan de A15. Via afrit 33 (bij het Van der Valk Hotel) bereikt u het snelste
het centrum. Via afrit 34 (Tiel West) zijn de wijken Passewaaij, Tiel West en Rauwenhof snel
bereikbaar.
Den Bosch en Arnhem liggen op ca. 40 km, Nijmegen op ca. 45 km, Utrecht op ca. 50 km en
Rotterdam op 75 km.
Er zijn nauwelijks verkeerslichten in Tiel; de rotondes zorgen voor een soepele doorstroming
van het verkeer.

… met de fiets
Vanaf bijna iedere wijk fietst u binnen 10 minuten naar het centrum van Tiel.

. . . met het openbaar vervoer
Tiel beschikt over 2 treinstations en is het eind- en beginstation van de lijnen Tiel – Utrecht en
Tiel – Arnhem. De reis naar Utrecht bedraagt 43 minuten; de reis naar Arnhem 36.
Station Tiel Passewaaij ligt op de lijn Tiel – Utrecht.
Met de bus bereikt u bestemmingen zoals Wageningen.
Zowel station Tiel als Tiel Passewaaij beschikt over een ruime parkeergelegenheid,
fietsenstalling en fietsenkluizen.

Voor het actuele aanbod koop- en huurwoningen
k ijk: op www.stavastplus.nl/tiel of
neem contact op met een van onze medewerkers
op 0344 – 611 608 of info@stavastplus.nl
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Geraadpleegde bronnen en interessante websites:
- Wikipedia, www.wikipedia.nl
- CBS, www.cbs.nl
- gemeente Tiel, www.tiel.nl
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