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Geachte leden van de commissie bestuur

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.
Met name D66 heeft daar goed naar geluisterd en heeft onlangs, ofschoon in het glorend licht van de 
verkiezingen, op moedige wijze spijt betuigd over het slopen van de Julianaschool.
Niettemin heeft het college nu een raadsvoorstel ingediend tot het afsluiten en onttrekken aan de 
openbaarheid van de steeg tussen de Ruiterstraat en de Voorstad. Dit om reden van overlast en 
gevoelens van onveiligheid van bewoners en pandeigenaren in de steeg.
Ofschoon het merendeel van de oude bebouwing in de steeg is vervangen door nieuwbouw betreft het 
hier een oorspronkelijke middeleeuwse steeg, vaak ook betitelt als zakkendragerssteeg, 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.
Jawel, zegt het college, we zijn uiteraard helemaal voor het behoud van de historische stad, maar nu 
even niet.
Nu wil Waardevol Tiel de problemen van de bewoners van de steeg niet wegwuiven. Ook wij vinden 
dat de overlast en onveiligheid voor de bewoners opgelost moet worden. Maar totale afsluiting, met de
mogelijkheid tot het totale verdwijnen van de steeg, gaat ons te ver. Het verwondert en ergert ons ook 
dat in het raadsvoorstel met geen woord wordt gerept over het historisch karakter van de steeg. De 
raads- en commissieleden wordt hierdoor relevante kennis over de kwestie onthouden.
Voorts willen wij er op wijzen dat er al meer van dergelijke steegjes zijn afgesloten. Het probleem 
gaat zich blijkbaar verplaatsen of gaat op voor alle steegjes. Als er al maar met hetzelfde beleid op 
wordt gereageerd, dan zullen tenslotte alle middeleeuwse steegjes uit de stad verdwijnen.
Voorts wijzen wij er op dat juist deze steegjes door mensen die wat slecht ter been zijn, of beladen met
boodschappen, als korte route worden gebruikt, zoals ooit de kruiers dat deden.
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