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In de eerste plaats namens
het bestuur van Waardevol
Tiel de beste wensen voor
het komende nieuwe jaar.
Binnenkort zal onze huidige
penningmeester haar taak
neerleggen. Een taak die ze
de afgelopen jaren naar
ieders tevredenheid vervuld
heeft. De vacature voor een nieuwe penningmeester is op dit
moment nog niet vervuld.
Hopelijk kunnen we in de komende maanden van het nieuwe
jaar eindelijk onze fietsroutes online zetten. Het blijft vrijwilligerswerk dat in dit geval in tijd naast een drukke baan
gedaan wordt.
Op de komende vergadering zullen we met het bespreken van
een aantal al eerder besproken onderwerpen verder gaan. We
hebben het een en ander uitgezocht over het plan voor een
nieuw tankstation aan de Industrieweg. Dat heeft geresulteerd
in een brief aan de gemeente Tiel waarin we verzet aankondigen tegen dit voornemen.
Ook is er contact geweest met de GNMF over het provinciale
inpassingsplan voor Medel, de GNMF heeft ook namens ons
een zienswijze ingediend.

g
a
d
r
e
t
a
tot z

De volledige agenda van de komende vergadering staat op
pagina 4
U bent van harte welkom op
Zaterdag 4 januari 2014
Aanvang 14.00 uur
Plaats: Kerkstraat 32
Het Bestuur

Vergadering Waardevol Tiel 7 december 2013
Aanwezig: Ton Schiltmans, Jan van Doesburg, Kees van Groenigen, Janny van Keulen,
Peter Schipper.
Afmeldingen: Arnoud Reijnen, Ada Mouthaan.
Opening: de notulen van 2 november 2013 worden goedgekeurd.
Mededelingen en stukken
Ada is op het laatste moment verhinderd, ze wenst ons allen prettige feestdagen en de beste
wensen voor het nieuwe jaar.
Bericht van de gemeente Tiel over het ter inzage leggen van het vastgestelde bestemmingsplan Tiel Oost. Onze zienswijze was eerder al niet gegrond verklaard. Vanaf 5 december
2013 kan gedurende zes weken een beroepsschrift bij de Raad van State ingediend worden.
Hoewel we het niet eens zijn met de argumenten waarom onze punten ongegrond worden
verklaard, besluiten we het hierbij te laten. Onze eerdere zienswijze is op onze website te
vinden.
Eerder spraken we over de mogelijkheid de twee cursussen Bescherming van Bomen en De
Natuurtoets in het ruimtelijk plan, die de GNMF in december organiseert, ook in een of
andere vorm in Tiel te organiseren. De GNMF zal dit waarschijnlijk niet willen doen, een
andere mogelijkheid die we gaan onderzoeken is met gebruikmaken van het materiaal van
de GNMF lokale deskundigheid in te schakelen. De deelnemers kunnen komen uit aan ons
verwante clubs in Tiel en andere geïnteresseerden die beroepsmatig in aanraking komen met
deze twee onderwerpen.
Extra agendapunt: geen
Bestuur Waardevol Tiel
Er is nog geen kandidaat als opvolger van de penningmeester. We gaan als eerste stap een
mail naar onze leden en donateurs sturen met de oproep voor een kandidaat.
Verplaatsing tankstation van Dijkhuizen
Na jaren praten heeft de gemeente Tiel nu een plan naar buiten gebracht met als belangrijkste maatregelen dat de tankstations van de firma van Dijkhuizen aan Havendijk en
Beatrixlaan opgeheven worden en van Dijkhuizen een kantoor mag bouwen op het terrein
van de nieuwe gemeentewerf. De gemeente zal meewerken aan een nieuw tankstation op de
hoek Staartsestraat/Industrieweg. Er is rumoer ontstaan over de financiele kant van de deal.
Voor ons speelt vooral het punt van de beoogde locatie van het beoogde tankstation.
Hoewel we de exacte plek nog niet kennen, ligt het ten westen van de Industrieweg. Toen
de kwestie Kellen-West speelde was de Industrieweg de rode lijn in het streekplan die niet
mocht worden overschreden. Nu is er sprake van dat deze locatie in het Nationale
Landschap ligt, waarbij wij denken dat het verkeerde informatie is dat dit de doorslaggevende reden zou zijn die de locatie onmogelijk maakt. Het bestemmingsplan Buitengebied
2004 van Tiel geeft dit agrarische gebied een beschermde status, en dat lijkt ons van groter
belang. Ook het geldende streekplan zal dit gebied beschermen. We gaan informatie inwinnen bij de gemeente en de provincie.
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Provinciaal Inpassingsplan Medel PIP
Er is contact geweest met de GNMF over het voorontwerp van een Provinciaal
Inpassingsplan (PIP) voor Medel. Beoogd wordt een stuk uitbreiding te combineren met een
grenscorrectie ten gunste van Tiel, en daarnaast bestaande kavels te vergroten. Er kunnen
vraagtekens gezet worden bij de noodzaak van de uitbreiding omdat er nog genoeg bedrijfsterrein elders in het Rivierenland beschikbaar is. We moeten de geldigheid van het argument dat grote locatie op Medel thuishoren onderzoeken. We nemen opnieuw contact met
de GNMF over het indienen van een zienswijze.
Beeldvormingsavond over buitengebied
11 november was er een druk bezochte beeldvormingsavond in de raadszaal met als thema
economische en maatschappelijke ontwikkelingen in het buitengebied.
De avond is te beschouwen als een eerste opmaat voor een nieuw bestemmingsplan buitengebied.
Vooral de vertegenwoordiger van de fruitsector hield een warm pleidooi voor veel meer
ruimte om nevenactiviteiten mogelijk te maken. Het beeld dat hij schetste was dat wat goed
is voor de fruitsector ook goed is voor het algemeen belang. Een tegengeluid kwam van de
landschapsarchitecte uit Geldermalsen. Eerdere krantenberichten melden dat de gemeente
Tiel het gevaar ziet om het buitengebied al te veel in dienst te stellen van de fruitsector. Op
onze vergadering werd opgemerkt dat er niet alleen vanuit de fruitsector grootschaligheid
dreigt. Zo kan het opheffen van de melkquota er toe leiden dat er megastallen komen wanneer er lokaal geen beperkende regels gesteld worden.
Ontwikkelingen Logistieke Hotspot
De CDA-fractie in de Staten heeft vragen gesteld over de mogelijkheid het terrein van de
stilgelegde glasfabriek van Maasglas te gebruiken als havengebied voor de beoogde logistieke hotspot. Biezenburg zou dan niet nodig zijn. Het idee kwam al eerder naar voren in
gesprekken die we hadden met de zeer actieve bewoners van Biezenburg.
Het lijkt ons een erg goede ontwikkeling, afgezien van de kansrijkheid van het hele logistieke hotspot gebeuren.
Vergaderingen in 2014
De voorgestelde datums worden goedgekeurd, de eerste vergadering wordt dan 4 januari.
Rondvraag
Janny meldt dat de vrijwilligers die bij Ter Navolging betrokken zijn erg teleurgesteld
waren over het schrappen van de Open Monumentendag. Als een soort protest heeft men de
begraafplaats wel opengesteld.
Ton toont een recent knipsel over een test met waterberging bij Lienden. Hij herinnert eraan
dat richting Geldermalsen heel veel bergingscapaciteit van de uiterwaarden van de Linge
door bebouwing is ingeperkt, met als gevaar dat bij extreme omstandigheden, die door klimaatverandering in de toekomst vaker zullen optreden, huizen kunnen onderlopen.
Ton is enthousiast over het boekje dat men in Leiden uitgeeft voor Open Monumentendag.
Hij ziet het als inspiratie voor een Tielse editie. Ook Peter is zeer te spreken over de opzet
van de dag daar.
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Afspraken
Mail naar onze achterban voor een nieuwe penningmeester
Onderzoeken natuurcursussen
Fietstocht pas in voorjaar
Nieuwe locatie tankstation uitzoeken
Uitbreiding Meden met GNMF opnemen
Arnoud herinneren aan stuk voor verkiezingsprogramma’s
**************************************************************************

Vergaderingen in 2014
Plaats:
Tijd:

Kerkstraat 32
14.00

zaterdag 4 januari
zaterdag 1 februari
zaterdag 1 maart
zaterdag 5 april
zaterdag 3 mei
zaterdag 7 juni
zaterdag 5 juli
zaterdag 6 september
zaterdag 4 oktober
zaterdag 1 november
zaterdag 6 december

Agenda voor 4 januari 2014 Waardevol Tiel
Opening
Notulen 7 december 2013
Mededelingen en stukken
Vaststellen extra agendapunten
Bestuur Waardevol Tiel
Verplaatsing tankstation Dijkhuizen
Inpassingsplan voor Medel
Wat verder ter tafel komt
Afspraken en rondvraag
Sluiting
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