
Beste mensen,

Na 5 maart stop ik als secreta-

ris van Waardevol Tiel. Er

zijn voor mij andere prioritei-

ten gekomen. In gezamenlijk-

heid zullen de andere actieve

leden voorlopig het werk van

de secretaris overnemen. Zo

ook het samenstellen  van dit

blad. Dat komt vast in orde.

Toch een aantal woorden

over een periode die voor mij begin negentiger jaren begon.

Gelukkig is Waardevol Tiel altijd de informele club gebleven

die het toen ook was. Die wel vergrijst is en jong bloed kan

gebruiken. Geleidelijk minder milieuvergunningen en nog

steeds cultuurhistorie en ruimtelijke ordening. Ook: vaak te

weinig tijd of deskundigheid. En: zoals bij elke vereniging die

overheidsbeleid probeert te beïnvloeden: discussie over of

tegen het bestuur aanschurken of activistisch tegen ageren.

Nog steeds: niet afhankelijk willen zijn van overheidssubsidie.

Kees van Groenigen

De agenda voor de komende vergadering vind u op pagina 4.

U bent van harte welkom op

zaterdag 5 maart 2016 14.00 uur

Plaats: Kerkstraat 32
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Waardevol Tiel zoekt een nieuwe secretaris. Taken zijn

het bijwonen en notuleren van de maandelijkse vergade-

ring, het samenstellen van ons blad en het onderhouden

van de diverse contacten met instanties en leden. De werk-

zaamhedenen kunnen in overleg deels door anderen ver-

richt worden.
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Vergadering Waardevol Tiel 6 februari 2016

Aanwezig: Jan van Doesburg, Ada Mouthaan, Ronald van Lith, Peter Schipper, Ton

Schiltmans, Kees van Groenigen en Arnoud Reijnen, deels Gerard Volmer.

Afmeldingen: geen.

Opening

Tielse Binnenstadsverenging

Gerard Volmer komt namens de Tielse Binnenstadsvereniging met het verzoek de eer-

dere stegenwandeling één van de komende maanden te herhalen voor de leden van de

Binnenstadsvereniging. Aan dit verzoek wordt graag voldaan, in overleg met de drie

“zakkendragers” wordt een datum bepaald. Gerard krijgt het pamflet over de Tielse

stegen toegestuurd.

Notulen: de notulen van 9 januari 2016 worden goedgekeurd

Naar aanleiding van: Ton neemt contact op met Kim Wiersma van de gemeente Tiel

over de Ruitersteeg. De uitkomst kan zijn dat er een andere beheerder van de toe-

gangshekken komt.

De schildjes zijn tot nu toe nog niet aangebracht. Stadspromotor Ronald van Vugt

heeft de oude schildjes gekregen.

Ada vraagt zich af waarom er bij het plan voor de aan te leggen spoorsingel van uit-

gegaan wordt dat de bomen gekapt worden.

Er wordt dit jaar wel een VTA boomcontrole gedaan, en ook een onderzoek naar miti-

gatie van de roeken, maar de eerste plannen van de gemeente gingen niet uit van kap-

pen, er is door de gemeente desgevraagd bevestigd dat de wateropgave voor de spoor-

singel gerealiseerd kan worden zonder kappen. Bewoners hebben in tweede instantie

aangedrongen op kap vanwege de vermeende overlast van de roeken en de vallende

takken. En werd door de gemeente naar voren gebracht dat bomeneigenaar ProRail

vanwege gevaar van omwaaien en het Waterschap vanwege in het water vallende bla-

deren ook voor kappen zijn. Wanneer mitigatie mag is er verder geen kapvergunning

nodig. Bij het Waterschap is een accountmanager werkzaam als eerste loket voor

allerlei wateronderwerpen in de gemeente, voor Tiel is dat de heer Daan Willems

(0344-649184).

Arnoud maakt brieven voor ProRail en gemeente met de vraag waarom de kap nood-

zakelijk wordt gevonden.

We zijn er nog niet uit welke bomen we graag terug zien voor de gekapte populieren

richting Wadenoijen. In de klankbordgroep natuur werden essen voorgesteld. De pla-

tanen die wij als aanvulling hebben genoemd zouden van weinig ecologische waarde

zijn.

We zouden graag bomen aangeplant zien langs de zuidwestkant van het stukje weg

bij de Berenkuil, tussen Schaarsdijkweg en Lingeweg aan de kant van de akker.

Aan de westkant van de Groenestraat in Wadenoijen was een dubbele rij populieren

aanwezig, de eerste rij is weg en de tweede rij is niet meer compleet. Hier zouden we

graag nieuwe bomen zien. Kees zal dit de gemeente laten weten.

Mededelingen en stukken: inspraakreactie 12 januari 2016 over de “Gebiedsvisie

buitengebied conceptontwerp”. Dit is de tweede versie van de Gebiedsvisie en voor-

afgaand aan de eerste versie van het bestemmingsplan. We hebben onze tevredenheid

geuit over de verwerkte wijzigingen. We vragen ons wel af hoe de gemeente om zal
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gaan met de bedrijvigheid van de fruitteelt. En we vragen nogmaals aandacht voor het

stuk Nationale Landschap.

Ontvangstbevestiging van de inspraakreactie visie buitengebied. Na besluitvorming

23 maart van dit jaar krijgen we een reactie op onze inspraakreactie.

Vraag is of de vergadering van 7 mei door kan gaan vanwege een wielerronde. De

vergadering ziet geen problemen.

Kees heeft literatuur verzameld over de VTA-controle en geeft dit aan Ada.

In de klankbordgroep natuur is het afsteken van vuurwerk in de Kleine Willemspolder

aan de orde geweest. Er werden vraagtekens gezet bij de vergunningverlening in een

Natura 2000 gebied en het argument van “bestaand gebruik”.

In de klankbordgroep is gevraagd naar de verdwenen bomen op het pleintje voor de

Agnietenhof. Nieuwe bomen zullen gelijktijdig met bomen voor het project

Westluidense Poort worden geplant.

Extra agendapunten: plannen voor Kwadrant/ Westlede

Gekapte boom bij nissenhut Ophemertsedijk 1: in de klankbordgroep natuur is

gesproken over de gekapte boom. De gemeente heeft in eerste instantie een aanvraag

voor een kapvergunning geweigerd. Dat de boom in tweede instantie toch gekapt kon

worden heeft te maken met de regel in de bomenverordening dat bij een kleinere per-

ceelgrootte dan 1000 m2 geen kapvergunning nodig is. De perceeleigenaar heeft deze

kleinere perceelgrootte in tweede instantie gerealiseerd, waardoor kap mogelijk was.

De gemeente is ongelukkig met deze gang van zaken. Vanuit de klankbordgroep wijst

men erop dat met deze regel gemakkelijk ongewenste kap kan worden gerealiseerd.

Ada heeft bij het Waterschap navraag gedaan. Daar is als reden voor de kap gegeven

dat wortelopdruk de nabij gelegen monumentale nissenhut dreigde te beschadigen.

Hoe deze laatste informatie zich verhoudt tot de informatie van de gemeente is niet

duidelijk.

De vergadering besluit de zaak als afgedaan te beschouwen.

Bestuur: binnenkort gaan we als mailadres waardevoltiel@gmail.com gebruiken. Dit

wordt het adres zoals vermeldt op website en in ons blad.

Kees heeft bij Ton dezelfde software geïnstalleerd voor het opmaken van Waardevol

Tiel, zodat de vormgeving gelijk blijft.

Bij Nette is als dank voor het gebruik van de vergaderruimte een passend bloemstuk

bezorgd.

In de komende Waardevol Tiel zal een oproep komen voor een nieuwe secretaris.

Vertegenwoordiging in klankbordgroep natuur: Ada zal in maart samen met Kees

een vergadering van de leden van de klankbordgroep natuur bijwonen. In april zal zij

als opvolger van Kees aan de reguliere vergadering deelnemen.

Plannen voor Kwadrant/ Westlede: Peter vraagt aandacht voor de plannen voor

nieuwbouw van het gesloopte Westlede. Bedoeling is dat de winkels van de Kwadrant

hier in een nieuw winkelcentrum komen met wonen op de verdiepingen. Peter noemt

twee zinsneden: het plan voldoet niet aan het groenbeleid en net zo min aan het

beeldkwaliteitsplan. Uit de beschikbare beelden blijkt een lelijke blokkendoos. Kees

zal de gegevens van een betrokken bewoner aan Peter doorsturen.

Wat verder ter tafel komt, rondvraag en sluiting: Caro Agterberg, de inspirator

van de plannen van het centrummanagement om de binnenstad van Tiel aantrekkelij-
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ker te maken, heeft Peter en Ton gevraagd ideeën aan te dragen voor het project

Betuws Bondt. Daarbij gaat het om het aanbrengen van grafisch patronen in het

straatwerk die diverse facetten van de identiteit van Tiel en omgeving symboliseren

en verbindend werken. Zoals onderwerpen van de historie van industrie en anders-

zins. Peter, Ton en Jan hebben hiervoor de afgelopen tijd foto’s gemaakt.

Afspraken:

Pamflet over Tielse stegen naar Gerard Volmer sturen (Kees)

Contact met Kim Wiersma over toegang Ruitersteeg (Ton)

Brieven naar ProRail en Waterschap over bomen spoorsingel (Arnoud)

Oproep voor nieuwe secretaris (Kees)

Gegevens actieve bewoner aan Peter doorgeven (Kees)

vergaderingen 2016

Aanvang 14.00 uur

Plaats: Kerkstraat 32

zaterdag 5 maart

zaterdag 2 april

zaterdag 7 mei

zaterdag 4 juni

zaterdag 2 juli

zaterdag 3 september

zaterdag 1 oktober

zaterdag 5 november

zaterdag 3 december

Agenda voor Waardevol Tiel 5 maart 2016

Opening

Notulen 6 februari 2016 

Afspraken van vorige vergadering

Mededelingen en stukken

Vaststellen extra agendapunten

Stand van zaken diverse taken secretariaat

Vertegenwoordiging in klankbordgroep natuur

Eindverslag inspraak gebiedsvisie Buitengebied

Wat verder ter tafel komt

Rondvraag en afspraken

Sluiting


