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Stegen en straatjes vormen een karakteristiek onderdeel van een historische stad. Dat geldt
ook voor Tiel. Doorgaans hadden ze een utilitair karakter, vooral bedoeld om snel van een
haven naar een handelspiek te gaan. De Tielse zakkendragers en bierslepers maakten gebruik
van een fijnmazig netwerk van dergelijke stegen. Door veranderingen in de aard en organisatie
van vervoer wijzigde in de twintigste eeuw de functie van de straatjes. Sommige werden dicht
gebouwd, verkocht aan particulieren of met een hek afgesloten. Anderen bleven open en
dragen bij aan de beleving van de stad.

De laatste jaren is er in Tiel een trend zichtbaar om, op grond van al dan niet terechte klachten
van omwonenden over lawaai en overlast, bepaalde stegen dagdelen af te sluiten. De
Marktgang achter de vismarkt is er een voorbeeld van. Toen een volgende steeg, lopende van
de Ruiterstraat achter het pand van de modewinkel van Blijdensteijn naar de Voorstad,
hetzelfde lot beschoren leek, kwamen twee organisaties in het geweer. De verenigingen
Waardevol Tiel en Oudheidkamer voor Tiel en omstreken sloegen de handen ineen en gingen
tot actie over. Zij stelden een pamflet op waarin de algemene staat van de Tielse stegen werd
geïnventariseerd en met foto's vastgelegd. Een dozijn stegen werd zo bekeken. Het beeld dat
oprijst is niet altijd even rooskleurig: er is veel verrommeling, verloedering en achterstallig
onderhoud. Daarnaast werd historisch onderzoek gedaan, dat verrassende resultaten
opleverde. Tijdens de Tielse culturele dag op 5 juli 2014 namen de zakkendragers, in gepaste
kledij gestoken leden van Waardevol Tiel en de Oudheidkamer, belangstellenden mee op hun
tocht door de Tielse stegen en straatjes. En ... de belangstelling was overweldigend. Algehele
teneur: dat dit in onze stad nog bewaard gebleven is en: dat moeten we toch zeker behouden
en koesteren!

Ondertussen vonden gesprekken tussen leden van Waardevol Tiel en de Oudheidkamer met
ambtenaren van de gemeente Tiel plaats over de steeg achter Blijdensteijn. Aanvankelijk was
de ambtelijk voorgestelde oplossing: afsluiten. Na overleg tussen ambtenaren, Waardevol Tiel,
de Oudheidkamer en omwonenden is een oplossing gevonden. Er komen aan begin en einde
van de steeg hekken die zorgen voor sluiting in de avonduren. Overdag blijft de verbinding open
voor het publiek. Enkele bewoners hebben zich bereid verklaard als sleutel houders en
'hekwachters' te fungeren. Het stadsbestuur heeft zich recent in positieve zin uitgesproken over
dit plan.

En nu doorpakken

Wij stellen u voor om de stegen en straatjes te gaan aanpakken via een onderhouds- en
renovatieplan, zodat deze een waardevol onderdeel kunnen blijven en in een enkel geval weer
deel worden van het oude stratenpatroon en de beleving van ons Tiel. Daarnaast zouden wij
graag zien dat, op grond van de resultaten van ons historisch onderzoek, enkele stegen weer
hun historische naam terugkrijgen. Anderzijds doen wij voorstellen voor namen van momenteel
naamloze stegen. We denken aan het volgende:



• Het laatste stukje van de Kerkstraat, lopende van de Waterstraat naar de Oliemolenwal,
heeft nu geen eigen naam, maar heet in de huizenlijst van 1805 het 'Straatje bij de
Kraansche pomp'; De te geven naam kan ook korter luiden: Kraansche pomp

• De steeg naast de Groote Sociëteit, lopende vanaf het Plein naar de wal, heeft nu geen
naam. De oude naam, zoals voorkomende in de genoemde lijst van 1805 luidt:
Brouwerijsteeg. Desgevraagd hebben de leden van de daar op het huidige adres Plein
46 gevestigde herensociëteit geen bezwaren tegen het teruggeven van de historische
naam Brouwerijsteeg .

• Van het Plein loopt naast de firma Van Dee een middeleeuwse steeg naar de
Weerstraat. Momenteel heeft deze geen naam. Voorstel: Zakkendragerssteeg. De
steeg is op bepaalde dagdelen afgesloten en ook zijn de eigendomsverhoudingen ons
(nog) niet duidelijk.

• De naamloze steeg achter de winkel van Blijdensteijn: geen historische naam gevonden.
Voorstel: Zandwijksesteeg of Zandwijksepoortsteeg

• De steeg die loopt van de Agnietenstraat naar de oude synagoge (momenteel een
moskee) en zo verder naar het Bleekveld draagt geen naam. Voorstel: Mikwegang;
Agnietensteeg of Sjoelgang

Tot slot

Uw college heeft in het Bloesemakkoord aangegeven open te staan voor initiatieven uit de
samenleving. Burgers en bestuur die hand in hand werken aan een betere stad. Welnu, wij
vertrouwen erop dat u ons initiatief op zijn merites zal beoordelen en dat we samen een nieuwe
bladzijde toevoegen aan de rijke historie en de totale uitstraling van onze stad Tiel.
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