
Verkiezingsoverweging

Hebt u ook gestemd voor de
gemeenteraad? Een overbodi-
ge vraag eigenlijk; ik kan mij
tenminste niet voorstellen dat
onze leden, zo betrokken bij
onze doelstellingen, niet
gestemd zouden hebben.
Tenzij door onoverkomelijke
omstandigheden daartoe verhinderd.
Maar hebt u ook alle programma’s gelezen om te overwegen
aan wie u stem toe komt? Wie die moeite genomen heeft, zal
tot de conclusie zijn gekomen dat vrijwel alle programma’s, of
misschien wel alle programma’s, een veelheid van overeen-
komsten vertonen. De roemruchte socialistische politicus, drs.
Den Uil, zich in de jaren zeventig verdedigend tegen de
dadendrang van Nieuw Links, een factie in zijn partij die alles
heel erg anders wilde, zei het al: “ De marges in de politiek
zijn nogal smal.” Met andere woorden: je kunt wel van alles
willen, maar als je daarmee buiten de begrenzing gaat zul je
niets bereiken. Een stelling waarmee, zeker in een coalitieland
als Nederland, de spijker danig op de kop wordt geslagen. Dus
met al die overeenkomstige onderwerpen zal het best wel
goed komen, mits het ook binnen de mogelijkheden van de
gemeentebegroting past.
Het onderscheid van de partijen is dus uiteraard buiten het
overeenkomstige te vinden, maar tevens in de marginale
gebieden. Om dat soort programmapunten in daden omgezet
te krijgen, dient er flink gelobbyd en gedebatteerd te worden.
Een stukje koehandel, in de vorm van uitruil, wil ook nog wel
eens helpen, maar ligt wat moeilijker vanwege de moraal.
Maar goed, u hebt gestemd, al dan niet traditioneel. Misschien
dus ook op het programma gelet van uw partij. En hebt u iets 
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teruggevonden wat de doelstellingen van Waardevol Tiel ondersteunt? Iets over cul-
tuurhistorie of leefomgeving? Viel dat wellicht wat tegen? Nee, het zijn geen over-
eenkomstige onderwerpen. Maar er zijn toch enkele partijen die zich onderscheiden
met onderwerpen die gaan over een goede en gezonde leefomgeving en een aan-
trekkelijk landschap. Als ik het goed heb zijn er twee partijen die zich willen inzet-
ten voor cultuurhistorie. Ook nog een partij die zich speciaal richt op cultuur, maar
daar staat helaas geen historie achter. Dus dat gaat wellicht over muziek, ballet en
kunst, waar natuurlijk niemand tegen kan zijn. Jammer genoeg was dat nu juist de
partij, ik noem geen naam, waardoor, onder het bewind van haar gewezen wethou-
der, destijds de monumentale Julianaschool werd gesloopt. Ja, dat doet nog steeds
pijn. Misschien is deze partij teveel gebonden aan landelijke thema’s. Misschien
moet deze cultuurpartij dan stiekempjes, tussen haakjes, historie aan hun cultuur 
toevoegen. Dan zouden er drie partijen zijn, met bij elkaar voldoende body, om cul-
tuurhistorie uit de marge te trekken. Zou er, bijvoorbeeld, eindelijk eens iets kunnen
gaan gebeuren met de lijst van aspirant monumenten. Daar moet nodig het stof af-
geblazen worden.

Ton

Notulen van de vergadering 3 maart 2022
Aanwezig: Arnoud Reijnen, Ronald van Lith, Nancy Hageman, Ton Schiltmans,
Peter Schipper, Jan van Doesburg, Willem Spekking. 
Opening.
Ton opent de vergadering.
Notulen.
De notulen van de vergadering van 3 februari 2022 worden goedgekeurd. 
Mededelingen en stukken.
Er zijn geen mededelingen of extra stukken.
Vaststellen extra agendapunten.
Er worden een aantal agendapunten toegevoegd, te weten: de financien, de
Monumentendag, de Weerstraat en het fabriekje in Drumpt. 
Afspraken en actiepunten
Het erfgoedsymposium: Hier is nog niets over uitgewerkt. 
Contact met de Willemswaardgroep: Er is geen contact meer met de groep geweest.
Hun aansluiting bij Waardevol Tiel is echter mogelijk, indien er een eigen huishou-
delijk reglement opgesteld wordt. Arnoud zal contact met hen opnemen. 
Weerstraat 39: De hoorzitting dient op de dinsdag na deze vergadering, d.w.z. di. 8
maart 2022. Peter en Ton zullen tijdens de digitale hoorzitting pleiten voor behoud
van het uiterlijk van het oorspronkelijke pand. Juridisch staan we helaas echter 
zwak. Na overleg wordt door de andere bestuursleden geadviseerd dat het goed is
om tijdens de zitting aan te voeren dat het slopen van het linkerdeel van het pand
strijdig is met alle logica, daar de ene helft van het pand op de gemeentelijke monu
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mentenlijst staat en de andere helft niet. Ook is het goed als Peter en Ton een pleit-
nota opstellen. Tenslotte zou er een gesprek met de aannemer moeten plaatsvinden
over in ieder geval de gevel van het pand. 
Ezelsruggen op de coupure bij de Waterpoort: Hierover is geen nieuws.
Jeka gebouw aan de Jacob Cremerstraat: Ton heeft ons maandblad naar Marion de
Lange gestuurd. Zij wil er iets doen met kunst. 
Monumentendag: De voorbereiding is in gang. Er is geen specifiek thema. 
Financien: Het financieel jaarverslag wordt bekeken en besproken. Peter vraagt wat
derdegelden overdracht is. Dit blijken gelden te zijn die van ons zijn. Wij moeten
deze echter nog krijgen van de gemeente. Daar moeten we een brief over sturen.
Cursus Tielologie: Jan zal zorgen voor het drukken van de boekjes. De vraag is of
de kosten voor Waardevol Tiel zijn. Arnoud gaat nog met Martin bespreken of de
rekening doorgestuurd kan worden naar de Oudheidkamer.
Contributie: deze hebben we al een paar jaar van verschillende mensen niet ontvan-
gen. Afgesproken wordt dat we deze mensen een brief zullen sturen over de afgelo-
pen twee jaar. Deze hebben wij niet kunnen innen i.v.m. corona. 
Metaalfabriekje Drumpt: De heer Henny Manders heeft contact opgenomen met
Nancy met de vraag of het mogelijk is om een aantal machines uit het oude fabriek-
je in Drumpt te herplaatsen in publiekstoegankelijke ruimten. Hij dacht hierbij aan
de ontwikkeling van het Veilingterrein, waarbij een deel van de oude Metawafabriek
waarschijnlijk behouden zal blijven. Op deze manier zou het verhaal van de Tielse
industrie geillustreerd verteld kunnen worden. Hij wilde graag weten of dit idee
mogelijk en haalbaar is en of Waardevol Tiel hier een rol in kan spelen. Het fabriek-
je in Drumpt is eigendom van Herman Schroer. Deze staat open voor het idee, maar
geeft alleen aan dat er niet te lang mee gewacht kan worden. Er zijn namelijk al
gevorderde gesprekken met een opkoper van de machines. De heer Manders gaf aan
dat hij van Herman Schroer had begrepen dat Peter de fabiek al eens bezocht had en
ook betrokken was geweest bij het behoud van apparatuur uit de fabriek de Betuwe.
Nancy heeft de heer Manders vervolgens gevraagd zijn idee op papier te zetten en 
te mailen en heeft die mail vervolgens doorgestuurd naar Arnoud en Peter. Peter is 
daarna naar het fabriekje geweest. Dit was erg bijzonder. De machines zijn nog
geheel intact. Het is alsof je teruggaat in de tijd. Jan Bouwhuis heeft foto's gemaakt
van alles in de fabriek. Er zijn ook nog oude foto's. Wat de machines betreft is het
nog niet duidelijk welke er dan verplaatst zouden worden, daar deze allemaal erg
zwaar zijn. Te denken valt misschien aan de frictiepers. Uiteindelijk moet er contact
opgenomen worden met de gemeente, met name Karin Eetgerink. Zij moet er iets in
zien. Wordt vervolgt. 
Wat verder ter tafel komt.
Er zijn geen verdere punten voor bespreking.
Rondvraag.
Er zijn geen vragen. 
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Sluiting.
Arnoud sluit de vergadering. 
Actiepunten
Erfgoedsymposium: allen.
Jaarverslagen over 2020 en 2021: Arnoud.
Contact met Willemswaard groep: Arnoud.
Weerstraat 39: Bert, Peter, Ton.
Ezelsruggen coupure: Bert.
Werfkelders: allen.
Monumentendag: allen.
Jeka-gebouw: Bert.
Financieel jaarverslag: Ronald.
Kascontrole: allen.
Innen contributies: Ronald.

Volgende vergadering
Donderdag 7 april 2022
Aanvang 19.30 uur
Plaats: Kerkstraat 32

Komende vergaderingen in 2022
Donderdag 12 mei.
Donderdag 2 juni.
Donderdag 7 juli.
Donderdag 1 september.
Donderdag 6 oktober.
Donderdag 3 november.
Donderdag 1 december.

Agenda voor Waardevol Tiel 7 april 2022
Opening
Notulen 3 maart 2022. 
Mededelingen en stukken.
Vaststellen extra agendapunten.
Afspraken en actiepunten.
Wat verder ter tafel komt.
Rondvraag.
Sluiting.


