
Beste mensen,
Alle lezers nog de beste
wensen voor het nieuwe
jaar. Oud en Nieuw was
ook voor de secretaris een
periode zaken even te laten
rusten. Daarom op een
later tijdstip dan gebruike-
lijk dit blad.
Waardevol Tiel begint het
nieuwe jaar met een einde-
lijk vervulde wens, binnenkort zal Ronald van Lith het
penningmeesterschap overnemen.
Op de komende vergadering zullen we praten over het
verder invullen van de nieuwe rubrieken bomen en
monumenten op onze website.
In het vorige nummer schreven we uitgebreid over het
nieuwe bestemmingsplan buitengebied dat de komende
jaren vorm en inhoud moet krijgen. Nu blijkt dat het
College van B&Wde bescherming van het buitengebied
al op een punt  minder serieus neemt dan ze aanvankelijk
aankondigde. Er zou bereidheid zijn een fruitbedrijf met
veel gerelateerde vervoersbewegingen toestemming te
geven voor uitbreiding. We zullen er de komende verga-
dering verder over spreken.
De volledige agenda staat op pagina 4.
U bent van harte welkom op
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Vergadering Waardevol Tiel 6 december 2014
Aanwezig: Jan van Doesburg, Arnoud Reijnen, Ronald van Lith, Ton Schiltmans,
Kees van Groenigen, Peter Schipper, Ada Mouthaan
Afmeldingen: geen

Opening: de notulen van 1 november 2014 worden goedgekeurd en vastgesteld

Mededelingen en stukken:
Kees meldt dat er nog steeds geen nieuwe penningmeester is gevonden, en dat er
inmiddels een oproep is geplaatst op de site "actiefintiel". Ter plekke blijkt dat
Ronald bereid is penningmeester te worden. In de eerste maanden van 2015 zal de
overdracht van het penningmeesterschap plaatsvinden.
Ton meldt dat er bij uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de waterafvoer
van Tiel Oost, nabij Grote Brugse Grintweg en spoorlijn, ook noodzaak is bomen te
kappen, in een aantal bomen bevinden zich roekennesten. Kees zal dit opnemen met
de Klankbordgroep Natuur.
Kees meldt dat er binnenkort een oproep zal komen bij de mededelingen van de
gemeente Tiel voor nieuwe leden voor de Klankbordgroep Natuur. Ook komt er zeer
binnenkort een evaluatie met de verantwoordelijk wethouder.
Extra agendapunt: plannen voor Hoveniersweg 27

Voorstel vergaderingen 2015
Het voorstel met datums voor vergaderingen vindt instemming.

Nabespreking beeldvormingsavond nieuw Bestemmingsplan Buitengebied
Er is weinig toe te voegen aan het duidelijke verslag van Ton over de avond. Ronald
die ook op de avond was merkt op dat de ondernemersgeluiden overheersten op de
bijeenkomst.

Procedure TEC
Er was een hoorzitting gepland voor de bezwarencommissie, nadat wij kennis hadden
genomen van het verweerschrift van de gemeente hebben wij, in de persoon van
Arnoud en Kees, besloten ons bezwaar in te trekken. Het nu opgestelde verweer-
schrift bood een betere onderbouwing met helaas hetzelfde resultaat.
Het laat  wel een onbevredigende gevoel achter, omdat de hele kwestie begon met
een summiere publicatie en stukken niet onmiddellijk beschikbaar bleken. En het er
op neerkomt dat wij of welke belanghebbende dan ook het onnodig moeilijk wordt
gemaakt het recht op bezwaar te kunnen gebruiken. Wij zullen in een nieuw gesprek
met de wethouder vragen om op zijn minst op internet alle relevante stukken die bij
een vergunning horen te publiceren.



3

Dode Linge
Volgens de verantwoordelijk ambtenaar wordt er bij de ophoging van het perceel aan
de Dode Linge gewerkt met een aanlegvergunning. Uit stukken blijkt dat er in de vijf-
tiger jaren een afgraving is geweest. Ton merkt op dat het lijkt of een eerdere situatie
van voor de afgraving wordt teruggebracht en het oorspronkelijke profiel van de steil-
rand wordt hersteld. Ook de ambtenaar gaf aan nog vragen te hebben, we komen er
wellicht nog op terug.

Plannen voor Hoveniersweg 27
Er blijken plannen te bestaan voor het pand Hoveniersweg 27. De bedoeling is een
negental appartementen te realiseren. Er zijn verschillende opties. Naast totale sloop
en nieuwbouw denkt men ook aan aanbouw aan voor- en achterkant. B&Wzouden
tegen sloop zijn. Peter meldt dat dit pand misschien het laatste is in Tiel in de zoge-
naamde chaletstijl. Het gebouw is ook bij oudere Tielenaren bekend doordat dans-
school Bemer er destijds gevestigd was. We vragen ons ook af hoe men op eigen ter-
rein parkeervoorzieningen wil realiseren. We komen er op terug.
Rondvraag
Er is een gesprek geweest met bewoners over de Ruitersteeg. Wij gaan akkoord met
een hek dat overdag open staat. En dit wordt verzorgd door twee bewoners. Wij pro-
beren met crowd funding geld bijeen te brengen voor een mooi hek.
Eerder spraken we af dat Waardevol Tiel (en Oudheidkamer) een voorzet komt voor
namen van diverse stegen. Peter meldt dat daar nog aan wordt gewerkt.
Peter zal een volgende maal nog exemplaren van het nummer van de Nieuwe Kroniek
(uitgave van de Oudheidkamer Tiel) met het stuk over de Tielse stegen meenemen.
Er wordt gevraagd wanneer we weer eens een fietstocht gaan houden, dit in het kader
van de nog steeds niet verschenen fietsroutes rond Tiel en omstreken.
Ronald meldt dat het bord op het Kalverbos dat verdwenen is sinds de festiviteiten in
september nog steeds niet terug is. Verbaasd is hij ook over de vele rommel die toen
bleef liggen. Dit in tegenstelling tot uiteraard onder andere regie staande NATRES
oefening korte tijd daarna langs Waaldijk en Inundatiekanaal waar geen troep achter-
bleef.
Tot slot vraagt Ronald aandacht voor de procedures voor nieuwe straatnamen. Hij
heeft het gevoel dat totaal onbekende personen vernoemd worden en mensen die ver-
diensten hebben gehad in de tweede wereldoorlog te weinig of niet aan bod 
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Vergaderingen 2015

Aanvang 14.00 uur
Plaats: Kerkstraat 32

zaterdag 10 januari 2015
zaterdag 7 februari
zaterdag 7 maart
zaterdag 4 april
zaterdag 2 mei
zaterdag 6 juni
zaterdag 4 juli
zaterdag 5 september
zaterdag 3 oktober
zaterdag 7 november
zaterdag 5 december

Agenda voor Waardevol Tiel 10 januari 2015

Opening
Notulen 6 december 2014 
Mededelingen en stukken
Vaststellen extra agendapunten
Penningmeesterschap
Vergunning transportbedrijf van Haaften
Website
Wat verder ter tafel komt
Afspraken en rondvraag
Sluiting


