
Bijpraten met de wethouder

Een aantal dagen geleden
hebben we weer eens bijge-
praat met Frank Groen, de
wethouder die over de ge-
meentelijke cultuurhistorie
gaat. Dat was hard nodig,
want we hadden vernomen
dat er enkele ambtenaren uit
zijn afdeling waren vertrokken en daardoor enkele door ons
eerder aangekaarte toestanden onaangeroerd zouden blijven.
Maar hij kon ons enigszins gerust stellen: er was extra budget
vrijgemaakt voor het binnenhalen van de nodige menskracht
en expertise. Bovendien wordt er nog steeds gewerkt aan onze
wens om Weerstraat en Ambtmanstraat een beschermde,
monumentale status te geven. Wat handhaving bij illegale ver-
bouwingen van monumenten betreft is het even wachten op
een nieuwe ambtenaar. Daarbij wezen wij er op, gesteund
door de eveneens aanwezige Emil Smid, van de Oudheid-
kamer, dat het uitgangspunt van handhaving ons inziens niet
bij voorbaat legalisering moest zijn. 
Overigens kon de wethouder ons melden dat het Joods monu-
ment aan de Agnietenstraat zeer waarschijnlijk nog voor de
dodenherdenking van 4 mei weer zal functioneren. Het
schuurtje waartegen het monument is aangebracht, is door de
gemeente aangekocht en leeg opgeleverd. Er komt een aparte
voeding in van Liander, een nieuwe geluidsinstallatie en een
nieuwe geluidsband met gereviseerd geluid. 
Ons plan om met de herinrichting van de binnenstad de funde-
ringscontour van de Westluidensepoort in het straatwerk zicht-
baar te maken wordt niet alleen opgepakt, maar de poort
wordt zelfs deels herbouwd, zodat er een boog te zien zal zijn. 
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Notulen van de vergadering op donderdag 23 februari 2023.

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

Opening.
Arnoud is afwezig, dus opent Ton de vergadering.

Notulen.
De notulen van de vergadering op 19 januari 2023 worden goedgekeurd.

Mededelingen en ingekomen stukken.
We hebben een nieuwjaarskaart van Ans Roefs ontvangen.
Ronald en Arnoud zijn nu beiden bevoegd om bankzaken te doen.
Ton heeft in het verleden de gemeente Tiel gesuggereerd op het Wetro-terrein een zonne-
park aan te leggen. Hij ontving daarop geen reactie. Hij heeft nu met ProTiel een motie
opgesteld. Wethouder Frank Groen beweerde aanvankelijk dat deze grond geen eigendom
van de gemeente is. Later gaf hij toe dat dit wel het geval is. De fractievoorzitter van
ProTiel gaat met wethouder Spil in gesprek over het idee. 

Extra agendapunten.
John vraagt om een agendapunt aangaande onze website. Dit zal na de actiepunten aan de
orde komen.

Afspraken en actiepunten.
Nije Damme. Wordt de Dode Linge hier nog gebaggerd? Het slib wordt op de uiterwaard
gegooid. Hier bevindt zich ook het archeologische monument ‘De Nije Damme’. De afde-
ling archeologie van de gemeente Tiel heeft een nieuwe medewerker: Meinou Remmig
(mail: mremmig@Tiel.nl). Willem zal met haar over het monument overleggen.
Veilinggebouw. Voor de komende jaren staat een grootscheepse nieuwbouw voor de sta-
tionswijk gepland. Het oude veilinggebouw en de naastgelegen metaalwarenfabriek Me-
tawa maken hier deel van uit. Het is de bedoeling om (de gevels van) beide gebouwen op
te nemen in de nieuwbouwplannen. We blijven de plannen volgen.
Jodenstraatje 3. Er bereikten ons alarmerende berichten aangaande dit gemeentelijke mo-
nument. De eigenaar is aan het verbouwen. Het meeste zorg baart ons het dak. In plaats 
van met de oorspronkelijke dakpannen is hier een bedekking met lelijke, uit de toon val-
lende (kunststof?) platen bedacht. Bij navraag bleek niet bekend of deze verbouwing met
vergunning is uitgevoerd. We vrezen dat de verbouwing illegaal is en dat de gemeente 
Tiel niet snel actie tot handhaving zal nemen. Wij ondernemen echter wel actie. Ton zal
Peter Elfrink verzoeken om de verantwoordelijke wethouder vragen te stellen. Peter zal
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een bericht opstellen voor de monumentencommissie. 
Spindelpers van metaalwarenfabriek Schröer aan de Burgemeester Meslaan. Op vrijdag 3
februari heeft Wim Reuvers de pers opgehaald om hem in zijn magazijnen op te slaan. 
Het eigendom ligt bij de vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken. Waardevol
Tiel heeft voor de aankoop geldelijk bijgedragen. De bedoeling is om de pers te zijner tijd 
een plaats te geven in de nieuwe stationsbuurt. Op die manier houdt hij de herinnering aan
‘Tiel metaalstad’ levend. 
Cursus Tielologie. Binnenkort start deze historische inburgeringscursus opnieuw. Ook nu
verlenen leden van Waardevol Tiel hun medewerking. 
Erfgoedsymposium. De vereniging Oudheidkamer wil weer een symposium organiseren.
Er is inmiddels een werkgroep gevormd. Namens Waardevol Tiel zal Jan meewerken. 
Ezelsruggen op de coupure bij de Waterpoort. Geen nader nieuws.
Werfkelders Oliemolenwal. Geen nader nieuws. 
Kraan Oliemolenwal. Ton en Jan hebben nagevraagd of er überhaupt een bouwwerk op 
de beoogde plaats mag staan. Liander heeft hier leidingen liggen. Desgevraagd blijken er
geen belemmeringen om een silhouet van een middeleeuwse kraan, die hier ooit gestaan
moet hebben, te plaatsen. Onze volgende actie wordt nu: overleggen met een kunstenaar 
en constructeur om een ontwerp voor een kraan te maken.
Monument voor de roeiers (‘Waalcrossers’). Als we een interactief object willen plaatsen
dienen we te overleggen met de wijkregisseur centrum. Met hem kan over een geschikte
plaats worden gesproken. Ton en John zullen een afspraak met hem maken. 

Extra agendapunt communicatieplan en website.
Arnoud heeft John input over onze missionstatement gestuurd. Op basis hiervan heeft 
John een plan gemaakt. Vragen die opkomen zijn: moeten we de website behouden? Zo 
ja, wat moet daar dan opstaan? Ook dossiers van lopende zaken, zoals monumenten? Wie
zijn onze doelgroepen? John wil het beheer van de huidige website wel overnemen, maar
dan wel met een ander digitaal pakket, het Magic Premium. We besluiten: John mag dit
pakket aanschaffen. Ook dossiers over actuele zaken mogen een plaats op de site vinden.
De communicatie via de website hoeft niet eenzijdig te zijn. Er dient ook een mogelijk-
heid te komen voor een rubriek ‘Wat wilt u melden of vragen aan Waardevol Tiel?’ 

Rondvraag.
Er zijn geen verdere vragen.

Sluiting.
Om 21.20 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Actiepunten voor komende periode.
Zonnepark Wetro-terrein: Ton.
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Website en communicatie: John.
Nije Damme: Willem.
Jodenstraatje 3: Bert, Peter, Ton.
Tielologie: Jan, Peter, Ton.
Erfgoedsymposium: Jan.
Kraan Oliemolenwal: Jan, Peter.
Ezelsruggen: Bert.
Werfkelders: Bert.
Monument roeiers: Ton, John
Nieuwe Stationswijk: allen.
Contributie innen: Ronald.

Volgende vergadering:
donderdag 16 maart 2023
Aanvang 19.30 uur
Plaats: Kerkstraat 32

Komende vergaderingen in 2023.
donderdag 20 april
donderdag 25 mei 
donderdag 15 juni
donderdag 20 juli
donderdag 21 september
donderdag 19 oktober
donderdag 16 november 
donderdag 21 december

Agenda voor 16 maart 2023
Opening
Notulen van 23 februari 2023. 
Mededelingen en stukken.
Vaststellen extra agendapunten.
Afspraken en actiepunten.
Wat verder ter tafel komt.
Rondvraag.
Sluiting.


