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U bent van harte welkom op

Kees van Groenigen
Leeuweriklaan 14
4005 EV Tiel
tel. 0344-627698
 c c

De komende vergadering
zullen we in elk geval
voortborduren op een aantal punten van de vorige
vergadering. Is er voldoende duidelijkheid over
de gedeeltelijke afsluiting
van de Ruitersteeg? De
overdracht van het penningmeesterschap moet afgerond worden. Hoe staat het
met de afspraken over onze website?
Er is een uitnodiging voor een bewonersavond op 9
maart over windmolens bij knooppunt Deil en bij de
voormalige stort van de AVRI. We zullen bespreken of
iemand van ons daar heen gaat.
Nu het voorjaar langzaam aan weer voelbaar wordt komt
er ook weer gelegenheid om een fietstocht te organiseren, zomaar omdat het elke keer goed bevallen is of misschien ook om nog ontbrekende gegevens te vinden.
De volledige agenda staat op pagina 4.

  

Zaterdag 7 maart 2015
Aanvang 14.00 uur
Plaats: Kerkstraat 32
Het Bestuur

Vergadering Waardevol Tiel 7 februari 2015
Aanwezig: Willem Spekking, Peter Schipper, Ada Mouthaan, Arnoud Reijnen,
Ronald van Lith, Ton Schiltmans, Jan van Doesburg, Kees van Groenigen,
Afmeldingen: geen
Opening
Notulen: de notulen van 10 januari 2015 worden goedgekeurd en vastgesteld.
Mededelingen en stukken: stukje uit de Gelderlander over het afsluiten van de
Ruitersteeg; uitgave van Medelmix van juli 2014 die volledig is gewijd aan archeologisch onderzoek op Medel.
Extra agendapunten: beuk bij Walstede, gesprek over wielerbaan
Afspraken vorige vergadering:
Infobord bij Kalverbos: Ronald meldt dat er inmiddels een nieuw infobord bij het
Kalverbos staat.
Omgeving Dode Linge/Groenedijk: Ton en Kees hebben bij de hoek Groenedijk /
Zoelensepad Achterstraat veel rommel aangetroffen. Kees heeft foto's gemaakt en
doorgestuurd aan de betreffende ambtenaar.
Ook hebben ze de situatie bij de ophoging langs de steilrand van de Dode Linge weer
bekeken. Er zijn nog wat onduidelijkheden waar de gemeente uitsluitsel over moet
geven. Tenslotte hebben ze gekeken hoe de archeologische dam dwars op de Dode
Linge precies loopt.
Open Monumentendag: Jan en Peter hebben op verzoek van de vergadering verkend
of er een zinnige invulling van onze kant kan worden gegeven van Open
Monumentendag dan wel aan de Tielse cultuurdag. In hun voorlopige stuk concluderen ze dat de vermenging met Appelpop teveel verwarring geeft en dat deelname aan
de Cultuurdag geschikter is. Voor 2015 zou het onderwerp een wandeling langs
Spannende plaatsen kunnen zijn, locaties bezoeken waar je anders niet komt. Ook een
wandeling langs natuur in de stad kan een andere mogelijkheid zijn. Arnoud meld
zich als gids. Er wordt een werkgroepje gevormd om het stuk verder uit te werken,
waaraan naast Peter en Jan als samenstellers van het stuk Ton aan gaat meedoen.
Menoelong/ van Haaften: wordt als agendapunt behandeld.
Beuk bij Walstede: wordt als agendapunt behandeld.
Afspraken over website: wordt als agendapunt behandeld.
Overdracht penningmeesterschap: wordt als agendapunt behandeld.
Conceptbrief naamgeving stegen: volgende vergadering
Voortgang afsluiting Ruitersteeg: volgende vergadering
Overleg wielerbaan: wordt als agendapunt behandeld.
_____________________________________________
Beuk bij Walstede: op verzoek van de directie van Walstede is er onderzoek gedaan
naar de zwamaantasting op de rode beuk voor Walstede. Kees heeft het rapport van
Jan Rabbinge gekregen met het verzoek het te bespreken binnen Waardevol Tiel. Het
lijkt een gedegen rapport met sombere conclusies. Wel kan de boom nog vrij lang
mee wanneer er een aantal aanbevelingen gevolgd worden. Een aanbeveling is een
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jaarlijkse inspectie, wij schatten de kosten daarvan op ongeveer 500 euro. We begrepen ook dat de bewoners van Walstede erg gehecht zijn aan de boom. We nemen contact op met Walstede om eventuele hulp te bieden bij de aanbevelingen.
Overdracht penningmeesterschap: de meeste stukken nodig om bij de kamer van
koophandel de wijziging van het penningmeesterschap door te voeren zijn aanwezig,
zodra de stukken compleet zijn worden ze opgestuurd. De overdracht zal iets later
gebeuren als gepland.
Menoelong/ van Haaften: Kees heeft navraag gedaan bij de gemeente over de procedure. Men wil een wijzigingsplan van het bestaande bestemmingsplan Buitengebied
maken om de uitbreiding te realiseren. Dit zou in februari klaar moeten zijn. Reden
om niet de eerder aangekondigde weg van het mogelijk maken via het nieuwe
bestemmingsplan Buitengebied te volgen is volgens de gemeente vertraging bij het
nieuwe bestemmingsplan door langdurige ziekte van een ambtenaar. Over de consequentie dat er zo een heel andere procedure ontstaat, met geen rol voor de gemeenteraad, kon de ambtenaar niet een duidelijke verklaring geven. Ton zet uiteen wat er bij
de voorgenomen uitbreiding gaat spelen. Er is onduidelijkheid over de waarde van de
gedane verkeerstellingen. Op een bijeenkomst met wethouder en bewoners hoorde
Ton van bewoners dat er nu al, zonder uitbreiding, gezien het aantal verkeersbewegingen in de Bredestraat veel hogere cijfers hadden moeten uitkomen. Op die avond
begreep Ton ook dat er bezwaren waren van omwonenden tegen de manier waarop
het fruitbedrijf omging met de huisvesting van buitenlandse werknemers. Volgens
wethouder Driessen werd deze zaak erg overtrokken.
Een ander punt is de manier waarop wordt gerekend met het samenvoegen van bouwblokken. Hier wordt erg creatief gedacht.
Website: Arnoud meldt dat hij een tijd lang niets aan de bijschriften van de door Jan
gemaakte foto's van bomen in de stad heeft kunnen werken, dit pakt hij nu weer op
en levert ze dan met de bijbehorende foto's af bij websitebeheerder Chris. Wat betreft
de monumenten gaan we de bijlage van de Welstandsnota met rijks- en gemeentelijk
monumenten en waardevolle gebouwen in het buitengebied net als de Oudheidkamer
op onze site zetten. Hetzelfde geldt voor de door ons voorgestelde aandachtslijst van
panden.
Contacten met tielcentrum.nl en samenvoorrivierenland.nl: Ton is op een avond
in de raadszaal geweest over vrijwilligerswerk en contact gelegd met een tweetal
clubs. De groep achter de site samenvoorrivierenland.nl kan juridische hulp bieden.
Ton begreep dat Waardevol Tiel daar ook iets aan kan hebben. We sturen een mail en
vragen een gesprek aan. De groep achter tielcentrum.nl probeert geveltuintjes in het
centrum te realiseren. Wij denken aan de mogelijkheid dat dit ook in stegen in het
centrum kan plaatsvinden. Er wordt gevraagd naar de toegang van de werfkelder aan
de Oliemolenwal. Het wordt op de volgende vergadering geagendeerd.
Gesprek over wielerbaan: Ton en Kees hebben in een goede sfeer overleg gehad
met de clubs die aan de Schaarsdijkweg een wielerbaan willen realiseren. We hebben
uitleg gekregen over het voorlopige ontwerp. Van onze kant hebben we benadrukt dat
3

de toekomstige baan dicht bij de Linge komt te liggen. En dat het daarom extra
belangrijk is dat er een goede landschappelijke inpassing van baan, gebouwen en parkeerplaatsen komt. Dat het goed zou zijn wanneer er een landschapsarchitect bij
betrokken wordt. We hebben goede verwachtingen van het definitieve resultaat maar
houden ons het recht voor bezwaar te maken wanneer het eindresultaat niet bevredigend is.
Wat verder ter tafel komt en rondvraag:
We constateren dat de voorloper Milieuwerkgroep in 1975 is ontstaan. We gaan later
beslissen of we hier iets mee gaan doen.
Willem Spekking vraagt zich af wanneer de resultaten van de opgraving van het
Dominicus gebied gepubliceerd worden.
Kees meldt dat onze gastvrouw bedankt is met een bos bloemen.
Peter meldt de tentoonstelling met schilderijen van Ponsioen in het streekmuseum.
Arnoud heeft binnenkort een overleg met wethouder Melissen, waar hij onder andere
de summiere manier van publiceren van kapvergunningen zal aankaarten.
Afspraken en punten voor volgende vergadering: toegang werfkelder Oliemolenwal,
afsluiting Ruitersteeg, brief naamgeving stegen, Website, contact met samenvoorrivierenland.nl, contact met Walstede over beuk.
Sluiting
_____________________________________________________________________
Vergaderingen 2015

Agenda voor Waardevol Tiel 7 maart 2015

Aanvang 14.00 uur
Plaats: Kerkstraat 32

Opening
Notulen 7 februari 2014
Mededelingen en stukken
Vaststellen extra agendapunten
Afspraken van vorige vergadering
Verslag kascommissie over 2014
Overdracht Penningmeesterschap
Avond over windmolens bij Deil en AVRI
Toegang werfkelder Oliemolenwal
Website
Fietstocht
Panel actiefintiel
Contact met samenvoorrivierenland.nl
Wat verder ter tafel komt
Afspraken en rondvraag

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
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