
Beste mensen,

Vorig jaar maart hingen er
in Wadenoijen verkie-
zingsaffiches van de
VVD, met een oproep
ondernemers in het bui-
tengebied de ruimte te
geven.
Misschien daarom niet
verwonderlijk dat het
College dat na  de verkiezingen werd gevormd terug-
kwam van drie eerdere weigeringen om mee te werken
aan uitbreidingvan fruitbedrijf Menoelong in
Wadenoijen. Een verandering van standpunt gebaseerd
op dezelfde gegevens en met dezelfde wethouder. Het
lijkt meer te maken hebben met veranderde machtsver-
houdingen in de gemeenteraad.
Ook opmerkelijk is de procedure die het College kiest
middels een wijzigingsplan van het huidige bestem-
mingsplan buitengebied, waarbij de gemeenteraad buiten
spel staat, terwijl er al druk gewerkt wordt aan een
nieuw bestemmingsplan waarbij de raad volop meedoet.

De volledige agenda staat op pagina 4.
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Vergadering Waardevol Tiel 10 januari 2015
Aanwezig: Jan van Doesburg, Ronald van Lith, Ton Schiltmans, Kees van
Groenigen, Peter Schipper, 
Afmeldingen: Arnoud Reijnen, Ada Mouthaan
Opening: bij afwezigheid van Arnoud zit Ton de vergadering voor
Notulen: de notulen van 6 december 2014 worden goedgekeurd en vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Desgevraagd meldt Ronald dat het verdwenen bord bij het Kalverbos informatie gaf
over een graf waar men in 2009 op stuitte toen er een ondergrondse vuilcontainer
werd geplaatst. Ronald gaat op persoonlijke titel een brief naar de gemeente schrijven
om opheldering te vragen.
Dode Linge: Ton meldt dat er rommel van rioolbuizen nabij de Groenedijk liggen. We
gaan opnieuw foto's maken en de verantwoordelijk ambtenaar op de hoogte brengen.
Mededelingen en stukken:
brief van de GNMF aan de aangesloten organisaties over bestuursverkiezingen in
april 2015. Gevraagd wordt om kandidaten voor te dragen. Ook hebben we een aantal
exemplaren van de nieuwsbrief van de GNMF ontvangen. Peter zorgt voor versprei-
ding in het streekmuseum.
Ton meldt dat hij kandidaat is voor de komende Waterschapsverkiezingen voor de
fractie van de locale partijen.
Extra agendapunten: evenementen, wielerbaan en stegen
Evenementen: op verzoek van Ronald wordt dit punt geagendeerd. Hij denkt dat er
voor een nieuwe opzet van Open Monumentendag in enigerlei vorm ruimte is ont-
staan doordat Appelpop en Fruitcorso gescheiden zijn in de tijd. Op de Open
Monumentendag van 2014 waren verscheidene monumentale locaties in Tiel open,
waaronder de begraafplaats Ter Navolging Ook was van hieruit een wandeling geor-
ganiseerd lang het katholieke kerkhof aan de J.D. van Leeuwenstraat en het joodse
kerkhof aan de Voor de Kijkuit.
Eerder hadden we geconcludeerd dat het zelf organiseren, zonder de middelen en
medewerking  van de gemeente, het voor ons onhaalbaar maakt dit te trekken. Een
nieuwe poging moet uitgaan van organisatie van onder op. Peter en Jan maken een
plan van aanpak.
Penningmeesterschap: We proberen per 1 maart Ronald als nieuwe penningmeester
te benoemen. We zoeken een oplossing voor het elektronisch bankieren. Kees neemt
contact op met Arnoud over de procedure voor de bestuurswisseling.

Vergunning transportbedrijf van Haaften: het agendapunt is niet goed aangegeven,
het gaat om het fruitbedrijf Menoelong  uit Wadenoijen met als eigenaar de familie
van Haaften. Een artikel uit de Gelderlander loopt vooruit op de behandeling en stuk-
ken van de commissie Ruimte van 6 januari jongstleden.
Een deel van de problemen zijn de transportbewegingen van grote vrachtauto's van en
naar het bedrijf over soms smalle omliggende wegen met dicht tegen de weg aanlig-
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gende woningen. Bij de totstandkoming van het huidige bestemmingsplan buitenge-
bied ving het bedrijf nog bot wat betreft uitbreiding en was er veel verzet van bewo-
ners van de Bredestraat. Vorig jaar nog wilde het college opnieuw niet meewerken
aan uitbreiding van het bedrijf, nu zou medewerking mee zijn ingegeven doordat het
bouwblok verkleind word, en het fruitbedrijf zou aangetoond hebben dat uitbreiding
in een nieuwe opzet nodig is om aan eisen van voedselveiligheid te voldoen.
We zetten nogal wat vraagtekens bij één en ander en we gaan op zoek naar achterlig-
gende informatie.
Website: Chris vraagt te kijken naar de nieuwe hoofdstukjes monumenten en bomen
op de website. Inventariserend komen we op verschillende lijsten die voor plaatsing
op de lijst in aanmerking komen. Er is een lijst van gemeentelijke en rijksmonumen-
ten in Tiel, er is een bijlagenboek van de welstandsnota 2010 met een lijst met waar-
devolle gebouwen in het buitengebied inclusief foto's en een beschrijving. Ook heb-
ben we samen met de Oudheidkamer een groslijst gemaakt van gebouwen die volgens
ons een gemeentelijk monument zouden kunnen worden, we zijn daarover nog in
gesprek met de gemeente. Vermelding van aanwezige archeologische monumenten in
Tiel zou ook kunnen. We overleggen met Arnoud wat er op de  website geplaatst
wordt.
Stegen: Peter heeft een concept klaar over de naamgeving van de stegen in het Tielse
centrum. Hij zal de brief rondsturen zodat we er commentaar op kunnen geven. Peter
voorstel is dat de brief ondertekend zal worden door Oudheidkamer en Waardevol
Tiel. Ronald meldt het bestaan van een website met  straatnamen van Nederland.
Na het laatste gesprek met onder meer de heer van Keken van de gemeente Tiel is er
niets meer vernomen over de voortgang. Ton zal contact opnemen met de heer van
Keken.
Wielerbaan: Ton schetst kort hoe de status van het gebied is veranderd. Eerst was
het waardevol agrarisch landschap en verbonden met het Lingegebied. Na de aanleg
van de tweede ontsluitingsweg, midden door het gebied, en de vestiging van taxibe-
drijf Krol nabij de Berenkuil werd het langzamerhand, misschien op voorhand al,
beschouwd als een geschikt uitloopgebied met de mogelijkheid er stedelijke voorzie-
ningen aan te leggen. Het laatste plan is dus nu de aanleg van een wielerbaan tussen
Schaardijkweg en spoorbaan.
Op 14 januari gaan Ton en Kees in gesprek met vertegenwoordigers van de wieler-
club. Wij zijn niet perse tegen de aanleg maar vinden een goede landschappelijke
inpassing nabij het Lingegebied een vereiste. Wij vinden dat niet enkel wij maar ook
de gemeente Tiel hier een rol in dient te spelen. Een definitief standpunt en stelling-
name over de uiteindelijke plannen zal in onze vergadering vastgesteld worden.

Rondvraag: Ronald oppert de mogelijkheid van wandelingen van een paar uur door
Tiel waarbij allerlei zaken naar voren kunnen komen: hij noemt historische, archeolo-
gische, monumentale en ecologische aspecten.
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Afspraken:
Ronald: schrijft brief op persoonlijke titel over verdwenen infobord Kalverbos
Ton, Kees: gaan nogmaals bij Dode Linge kijken, foto's maken, rioolbuizen melden
Jan, Peter: maken stuk over hoe opnieuw een Open Monumentendag te organiseren
Kees, Ton: zoeken achterliggende stukken over fruitbedrijf Menoelong op
Kees: meldt terug aan Chris over monumenten en bomen
Jan: neemt contact op met Arnoud over foto's bomen
Peter: stuurt conceptbrief over naamgeving stegen rond
Ton: vraagt nogmaals bij gemeente naar voortgang Ruitersteeg
Ton, Kees: gaan naar overleg wielerbaan

Vergaderingen 2015

Aanvang 14.00 uur
Plaats: Kerkstraat 32

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 7 februari 2015

Opening
Notulen 10 januari 2015 
Mededelingen en stukken
Vaststellen extra agendapunten
Afspraken van vorige vergadering
Overdracht Penningmeesterschap
Menoelong/van Haaften
Website
Contacten met tielcentrumxl.nl en samenvoorrivierenland.nl
Wat verder ter tafel komt
Afspraken en rondvraag
Sluiting


