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De volledige agenda staat op pagina 4.

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

Gert-Jan van Ingen wordt de
nieuwe binnenstadsmanager
van Tiel. Hij komt in dienst
van winkeliersvereniging
Hart van Tiel. Of van Ingen
de juiste man zal zijn die
het centrum uit het slop kan
halen, kan nu natuurlijk nog
niet gezegd worden. Dat hij
oog heeft voor de bijdrage die de historische potentie van de
binnenstad aan dit herstel kan leveren, zoals wel verwoordt
in provinciale rapporten, is uit zijn eerste publieke woorden
nog niet naar voren gekomen. Het is voorlopig meer fun dat
uit die woorden spreekt.
Het is te hopen dat de deskundigen van Platform 31 die de
Tielse binnenstad mogelijk binnenkort gaan bekijken op de
nrichting van “aangename aanloopstraten”, meer oog hebben
voor de historische waarde. Historische waarde die zich ook
economisch kan vertalen.
Op de vergadering zullen we verslag doen van een gesprek
wat we hadden met de directie van Walstede over de slechte
staat van de rode beuk voor het zorgcentrum.
Ook zal iemand van ons verslag doen van een bewonersavond van Betuwewind.

  

U bent van harte welkom op
Zaterdag 4 april 2015
Aanvang 14.00 uur
Plaats: Kerkstraat 32
Het Bestuur

Vergadering Waardevol Tiel 7 maart 2015
Aanwezig: Willem Spekking, Ada Mouthaan, Arnoud Reijnen, Ronald van Lith, Ton
Schiltmans, Jan van Doesburg, Kees van Groenigen,
Afmeldingen: Peter Schipper
Opening
Notulen: de notulen van 7 februari 2015 worden goedgekeurd en vastgesteld.
Mededelingen en stukken:
Kees meldt dat er al meerdere aanmeldingen zijn voor de klankbordgroep natuur, zowel via
eigen kanalen als via de oproep van de gemeente in de stad Tiel.
Artikel uit de Gelderlander 070315 over tevredenheid raad over oplossing afsluiten steeg
Extra agendapunten: brief naamgeving steegjes, cultuurdag 2015
Afspraken vorige vergadering:
Toegang werfkelder: staat nu op agenda
Afsluiten “Ruitersteeg”: Ton is bij de bespreking in de commissie geweest. De raadsfracties
hebben bij het behandelen van het plan voor het afsluiten van de “Ruitersteeg” hun tevredenheid uitgesproken over de gekozen oplossing. Ook was er waardering voor ons pamflet
over de stegen in de binnenstad. Ton oppert een herhaling van onze eerdere stegenwandeling. Ook vraagt hij nog aan Peter hoe het aanbrengen van muurschilderingen en klimbeplanting zich verhoudt met de monumentale status van de bebouwing in de stegen.
Brief naamgeving stegen: staat op agenda
Website: staat op agenda
Contact met samenvoorrivierenland.nl staat op agenda
Contact met Walstede over beuk: is nog niet gebeurd
Navragen of klimmende begroeiing en muurschilderingen strijdig zijn met monumentale
status in stegen
_____________________________________________________________________
Verslag kascommissie over 2014
Peter en Ronald vormen deze maal de kascontrolecommissie. Ze hebben de jaarrekening
van 2014 gecontroleerd en in orde bevonden. Het advies is het bestuur decharge te verlenen. De vergadering neemt dit voorstel over.
Ronald constateert een stabiel patroon, het overschot gaat naar de spaarrekening, en in de
toekomst gaan we dit eventueel gebruiken voor een boekje over Waardevol Tiel/
Milieuwerkgroep.
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.
Brief naamgeving stegen
De brief over de naamgeving Tielse stegen is nog niet verzonden. Kees zal Peter vragen de
definitieve versie te maken. Arnoud zal dan samen met de Oudheidkamer voor verzending
zorgen.
Voor de af te sluiten “Ruitersteeg” wordt “Zandwijksesteeg” voorgesteld.
Cultuurdag 2015: op de vergadering van Waardevol Tiel van 10 januari 2015 is aan Peter
en Jan gevraagd om te onderzoeken of er een zinvolle invulling te vinden is voor de
Cultuurdag en / of de landelijke Monumentendag. Ze kwamen tot de conclusie dat meedoen
aan de Monumentendag momenteel niet zinnig is. Ze hebben een voorstel uitgewerkt dat
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uitgaat van het onderwerp 'Spannende plaatsen'. De gedachte is deelnemers in groepjes mee
te nemen langs plekken in Tiel waar men gewoonlijk nooit of althans niet gemakkelijk
komt. Op de locaties moet dan iets te zien, te horen of te beleven zijn in de vorm van een
verhaal, gedichten, muziek, toneelstukje etc.
Peter heeft inmiddels het voorstel met de gemeente gesproken en ze enthousiast gekregen.
Arnoud wil meewerken aan een natuurwandeling door de stad. Kees benadert Annelies
Koopman voor medewerking. Gevraagd wordt of archeologie ook meegenomen wordt. Ada
meldt dat men in de erfgoedcommissie van de Oudheidkamer ook enthousiast is over het
initiatief, Dick Overwater wil graag meedoen.
Avond over windmolens bij Deil en AVRI
Betuwewind ( betuwewind.nl ), de coöperatie van burgers uit vooral Geldermalsen en
Neerijnen wil een tweetal windparken realiseren bij respectievelijk knooppunt Deil en voormalige vuilstort AVRI in Geldermalsen. Op 9 maart organiseert Betuwewind een bewonersavond waar de Landschapsvisie voor windenergie door landschapsarchitectenbureau
Veenenbosen Bosch zal worden gepresenteerd. Op latere tijdstippen komen er nog een aantal avonden. Ton en Kees proberen naar één van die avonden te gaan.
Toegang werfkelder Oliemolenwal
In het verleden werd de werfkelder gebruikt door de stadreiniging voor opslag van materiaal. Later is de toegang dichtgemetseld, er is een kleine opening te zien, vraag is of het nu
om een vleermuizenkelder gaat. Kees vraagt dit aan Annelies Koopman.
Website
Er staan inmiddels een aantal door Jan gemaakte foto’s met tekst van Arnoud op de website.
Regelmatig zullen er nog foto’s bijkomen. Kees is samen met Chris bezig de lijsten met
monumenten en waardevolle panden in Tiel op de website te zetten.
Er is 20 jaar geleden een boekje van de IVN met een Tielse bomenwandeling verschenen.
Ronald stelt zijn exemplaar ter beschikking aan Arnoud die het gaat scannen, vervolgens
wordt het op onze website gezet.
Fietstocht
Er bestaat interesse weer een fietstocht te organiseren, we spreken af dat Kees een datum
tegen het eind van april zal voorstellen.
Panel actiefintiel
Actiefintiel, de organisatie die vraag en aanbod van vrijwilligers bij elkaar probeer te brengen, heeft ons gevraagd naar mensen die de website willen testen. Kees zal Arnoud daarvoor aanmelden.
Contact met samenvoorrivierenland.nl
Er is een mail gestuurd naar samenvoorrivierenland.nl maar er is nog geen reactie gekomen. We proberen het nogmaals. Deze organisatie kan bemiddelen voor ondersteuning op
allerlei gebied aan verenigingen.
Bezwarencommissie
De gemeente Tiel wil voortaan uit bezuinigingsoverwegingen eenvoudige bezwaren die tot
nu bij de bezwarencommissie terecht komen, door ambtenaren laten afdoen. Meer ingewikkelde of politiek gevoelige bezwaren blijven bij de commissie. Hoewel het juridisch kan is
het de vraag hoe in de praktijk beslissingen van ambtenaren zullen uitpakken.
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Wat verder ter tafel komt
De zogenaamde oostelijke inprikker, de geplande verbindingsweg tussen de
Westroijensestraat en station parallel aan het spoor, wordt voorlopig niet aangelegd.
Verkeersprognoses vallen lager uit. Een ander project, de aanleg van een watergang langs
het spoor ten behoeve van de waterafvoer van met name Tiel Oost, gaat wel door. Er is wel
vertraging voor dit project omdat men aanvankelijk rekening heeft gehouden met roekennesten in te kappen bomen. Eerst moeten compenserende maatregelen worden genomen.
Rondvraag
Willem meldt dat hij in mei of juni op verzoek van de gemeente een mini-symposium gaat
organiseren over de resultaten van de opgravingen in het Dominicus gebied. De SCW stelt
de St. Hyacinthus Kapel ter beschikking.
Ronald heeft in zijn archief gevonden dat de Milieuwerkgroep/ Waardevol Tiel toch echt 40
jaar oud is.
Afspraken
toegang werfkelder: navragen of het een vleermuizenkelder is
brief naamgeving stegen: Peter vragen definitief te maken
contact samenvoorrivierenland: opnieuw proberen
contact met Walstede: alsnog
aankleden stegen: Peter vragen
vertraging wetering langs spoorlijn door roekennesten: navragen
meewerken aan panel actiefintiel: Arnoud aanmelden
Ton en Kees gaan naar avond Betuwewind
Arnoud scant boekje bomenwandeling voor website
Plannen fietstocht eind april
Sluiting

Vergaderingen 2015

Agenda voor Waardevol Tiel 4 april 2015

Aanvang 14.00 uur
Plaats: Kerkstraat 32

Opening
Notulen 7 maart 2014
Afspraken van vorige vergadering
Mededelingen en stukken
Vaststellen extra agendapunten
Overleg met gemeente over kappen bomen
Gesprek over beuk Walstede
Avond over windmolens van Betuwewind
Tielse binnenstad en onderzoek Platform 31
Stand van zaken Cultuurdag en brief stegen
Wat verder ter tafel komt
Afspraken en rondvraag
Sluiting

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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