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Tiel, 15 april 2014.
betreft: onttrekking steeg aan openbaarheid bij Ruiterstraat en Voorstad /Santwijckse poort
Aan het college van Burgemeester en wethouders van de Gemeente Tiel.
Geacht college,
In vervolg van ons mondeling bezwaar, ingediend op 8 april jl. bij de heer A.J. Teunissen, maken wij met deze ook
schriftelijk bezwaar tegen de voorgenomen afsluiting van het steegje tussen de Ruiterstraat en het kruispunt
Voorstad-Sandwijksepoort.
Ofschoon ook wij vinden dat de overlast en onveiligheid voor de bewoners opgelost moet worden, gaat een totale
afsluiting, met zelfs ook nog de mogelijkheid tot het totale verdwijnen van de steeg, ons te ver. Het verwondert
ons ook dat in het raadsvoorstel met geen woord wordt gerept over het historisch karakter van de steeg, waardoor
raads- en commissieleden relevante kennis over de kwestie wordt onthouden. Want ofschoon het merendeel van
de oude bebouwing in de steeg is vervangen door nieuwbouw, betreft het hier een oorspronkelijke middeleeuwse
doorgang van de Ruiterstraat naar de Zandwijksepoort, die voorkomt op de historische kaarten van Bleau uit
1650 en Rink uit 1836. Stegen als deze worden vaak betiteld als zakkendragersstegen, waardoor zakkendragers of
kruiers hun handel via een korte route de stad in voerden. Kortom, de steeg is een onlosmakelijk deel van het
historisch stratenplan van de binnenstad, waarop wij dus zeer zuinig moeten zijn.
Wij willen er ook op wijzen dat er in de laatste jaren al meer van dergelijke steegjes zijn afgesloten. Het probleem
gaat zich blijkbaar verplaatsen of gaat op voor alle steegjes. Als er dan als maar met hetzelfde beleid op wordt
gereageerd, dan zullen tenslotte alle middeleeuwse steegjes uit de stad verdwijnen.
Nog maar pas geleden is er een rapport uitgekomen over een niet al te rooskleurige toekomst van winkelcentra in
Gelderland. Dit als gevolg van de toenemende concurrentie door internetverkoop. Voor de meeste plaatsen zag het
er zeer somber uit. Maar plaatsen met een variëteit aan horecabedrijven, gepaard aan een winkelcentrum met
historische uitstraling, zouden het nog wel gaan redden. Tiel werd daarbij met name genoemd als één van die
stadscentra. Het gemeentebestuur vond die conclusie zo belangrijk dat zij het rapport speciaal onder de aandacht
van de raad bracht. Monumenten en historie zijn dus belangrijk voor het succes van de stad als koopcentrum.
Monumenten en historie: daar horen onze stegen ook bij. Die moeten wij niet afsluiten; daarin moeten wij
investeren.
In de onderhavige steeg bijvoorbeeld is nogal sprake van verrommeling. Een batterij van airco’s, een tweetal zelfs
op minder dan twee meter hoogte boven de bestrating aangebracht, een enkele omwonden met laaghangend
prikkeldraad, benevens verroeste en verrotte erfscheidingen met veel rotzooi er achter, bepalen hier het beeld.
Aanwonenden tonen blijkbaar al net zo weinig respect voor het steegje als andere overlastveroorzakers.
Gaat het gemeentebestuur nu de gemakkelijkste weg bewandelen in plaats van te handhaven?
Wij hebben twee oudere bewoners van de flatjes naast de steeg gesproken. Die hebben alleen in de weekenden, ’s
avonds, last van enig rumoer van steegbezoekers. Zij vinden, zeiden zij ons, afsluiting overdag helemaal niet
nodig.
Als onderdeel van dit bezwaarschrift voegen wij toe het door Waardevol Tiel en De Oudheidkamer opgestelde
pamflet Tot Behoud van Historische Tielse Steegjes.
Met vriendelijke groet,
namens Waardevol Tiel

Kees van Groenigen, secretaris.

