
Ontwikkelingen.
Hoe optimistisch of pessimis-
tisch is onze kijk op het nieu-
we jaar? Nu, als het gaat om
de doelstellingen van onze
club, dan is het eigenlijk van
beide wat.
Mondiaal bezien kunnen we
enigszins optimistisch zijn
over de bestrijding van de
klimaatverandering, door de regeringswisseling in Brazilië en
de voor Joe Biden vrij gunstige uitslag van de laatste verkie-
zingen. En ons optimisme in deze wordt ook gevoed door de
nogal treurige en beangstigende natuurrampen, die zich
wereldwijd voordoen. Want die moeten de meest hardnekkige
klimaatontkenner de ogen toch wel openen. Er gaat daardoor
dan ook mondiaal steeds meer gebeuren om de klimaatveran-
dering af te remmen. Maar de pessimist in ons vraag zich dan
af of dat wel snel genoeg gaat, want het schiet niet echt op.
Plaatselijk bekeken is het beeld niet anders; ja, er zijn klimaat-
maatregelen in onze gemeente en de wil om er wat aan te
doen is door de gestegen energieprijzen ook hoog, maar hier
schiet het toch evenmin erg op. En zo zijn er meer ontwikke-
lingen waaruit wij enige hoop putten, maar tevens geremde
verwachtingen van hebben. Het monumentenbeleid bijvoor-
beeld. Hoe gaat zich dat ontwikkelen? Er gebeuren goede din-
gen, want de monumentenlijst wordt uitgebreid. Maar hoe zit
het met het handhavingsbeleid? Daar worden wij soms wat
droevig van. De middeleeuwse Nyendamme, wordt zomaar
doorgraven. Het oude weeshuis aan het Hoogeinde, begint
steeds meer bouwvalligheid te vertonen. De illegale verbou-
wing aan een monument in de Oliemolensteeg, is gelegali-
seerd, met bedroevend resultaat. Ontwikkelingen dus die
haaks op elkaar staan. Misschien moeten we kiezen voor
realisme.                                                 Ton
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Notulen van de vergadering op 1 december 2022.

Aanwezig: Arnoud Reijnen, Jan van Doesburg, John van Mil, Ton Schiltmans en Peter
Schipper (notulist).
Afwezig: Nancy Hageman, Ronald van Lith, Willem Spekking en Bert van Setten.

Opening.
Voorzitter Arnoud Reijnen opent de vergadering.

Notulen.
De notulen van de vergadering van 3 november 2022 worden goedgekeurd. 

Mededelingen en stukken.
Peter vertelt dat hij geconstateerd heeft dat er op het terrein van de Nije Damme twee
watergangen zijn gemaakt. Wij wisten hier niets van. Vanaf de Rivierenlandlaan zijn ze
goed zichtbaar. Het is de tweede keer dat dit kwetsbare archeologische monument be-
dreigd wordt of al aangetast is. We willen dit nader onderzoeken en navraag doen bij het
Waterschap Rivierenland. 
Er zijn geen stukken ter bespreking.

Vaststellen extra agendapunten.
Een door John opgesteld communicatieplan wordt als agendapunt toegevoegd.

Afspraken en actiepunten.
Brief schuilplaats aan de Achterweg.
Peter heeft namens Waardevol Tiel een brief geschreven aan de ambtenaar monumenten-
zorg van de gemeente Tiel met het verzoek de schuilplaats, gesitueerd achter op het ter-
rein van het bestaande gemeentelijke monument, zijnde het weeshuis aan de Achterstraat,
als monument bij te schrijven bij het weeshuis. Op die manier geniet dit voor Tiel unieke,
uit de oorlogsjaren dateerende bouwwerkje, de nodige bescherming. 
Pand Kleibergsestraat 1. 
Waardevol Tiel heeft, samen met de Oudheidkamer en Comité Joods Erfgoed Tiel, de
gemeente verzocht om het pand Kleibergsestraat 1 op de monumentenlijst te plaatsen.
Arnoud heeft telefonisch overleg gevoerd met de betreffende ambtenaar. 
Panden Weerstraat. 
In deze straat regent het bouwactiviteiten of plannen. We zullen als Waardevol Tiel hier
alert op moeten zijn. Meer dan eens is het belangrijk in Tiel complete waardevolle straat-
wanden bescherming te geven. 
Financiele Jaarstukken.
We bekijken de jaarrekening 2022 en brengen wat wijzigingen aan. In de volgende ver
gadering zal, na overleg met de penningmeester, de definitieve vaststelling volgen. Daar-



3

na zijn alle jaarstukken gereed. 
Ezelsruggen coupure.
Omdat Bert afwezig is, valt hierover geen nader nieuws te melden.
Werfkelders.
Ook over de werfkelders is geen nieuws door afwezigheid van Bert.
Nijendamme.
Ook Willem is niet aanwezig om nader te berichten over de Nijendamme, waarmee het 
een en ander aan de hand is.
Havenkraan.
Jan en Peter hebben overlegd over de mogelijkheid om aan de Oliemolenwal een kunst-
zinnige impressie te zetten van de havenkraan, die daar in de middeleeuwen heeft gestaan.
Jan zal eerst uitzoeken of de beoogde plaats geen belemmeringen geeft in de vorm van
kabels en leidingen van nutsbedrijven. 
Monument roeier.
John heeft een praatpapier opgesteld om via een monument aandacht te schenken aan de
zogenaamde crossings, zijnde het in het laatste oorlogsjaar met roeiboten over de Waal
brengen van gestrande geallieerden, onderduikers en andere vluchtelingen. Het oorspron-
kelijke plan, dat uitging van een plaats bij het museum, blijkt niet haalbaar. De bedoeling
is om geluidsfragmenten te laten horen van crossers. Een moeilijkheid hierbij is de soms
slechte verstaanbaarheid van enkelen op de beschikbare fragmenten. Wel kunnen we de
verstaanbare delen gebruiken en die via een te scannen QR-code ten gehore brengen. De
vraag blijft nu: hoe gaat het monument er uit zien en waar wordt het geplaatst? Op de
Echteldsedijk, bij het al bestaande monument voor drie vermoorde crossers, zou een optie
kunnen zijn. Te overwegen is ook om de bevolking bij het idee te betrekken. 

Communicatieplan.
John heeft een communicatieplan gemaakt. We stemmen in met de opzet. Arnoud zal het
‘Waartoe zijn wij op aarde?’ actualiseren. John overlegt over onze website met Chris
Koolma, onze webmaster, die aangegeven heeft daar mee te willen stoppen.

Erfgoedsymposium.
Twee jaar geleden organiseerden Waardevol Tiel en de Oudheidkamer een geslaagd sym-
posium over ons gebouwde erfgoed. De Oudheidkamer heeft verzocht om weer samen
een symposium te organiseren. Arnoud zal een lijstje met punten en gedachten op papier
zetten. 

Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.10 uur de vergadering.  

Actiepunten.
Nije Damme: Peter, Willem.
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Kleibergsestraat 1: Arnoud, Peter.
Panden Weerstraat: allen.
Jaarstukken: Ronald, Arnoud.
Ezelsruggen coupure: Bert.
Werfkelders: Bert.
Havenkraan: Jan, Peter.
Monument roeiers: John, Ton.
Communicatieplan: John, Arnoud
Website: John.
Erfgoedsymposium: Arnoud.

NB Met ingang van januari 2023 gaan we vergaderen op de derde donderdag-
avond van de maand. Aanvang 19.30 uur

Volgende vergadering
donderdag 19 januari
Aanvang 19.30 uur
Plaats: Kerkstraat 32

Komende vergaderingen in 2023.
donderdag 16 februari
donderdag 16 maart
donderdag 20 april
donderdag 18 mei ? Valt op hemelvaartsdag.
donderdag 15 juni
donderdag 20 juli
donderdag 21 september
donderdag 19 oktober
donderdag 16 november 
donderdag 21 december

Agenda voor 19  januari 2023
Opening
Notulen van 1 december 2022. 
Mededelingen en stukken.
Vaststellen extra agendapunten.
Afspraken en actiepunten.
Wat verder ter tafel komt.
Rondvraag.
Sluiting.


