
Beste mensen,

Met een opiniestuk in de
Gelderlander van zaterdag
11 april heeft Waardevol
Tiel zich gemengd in de dis-
cussie over de toekomst van
de Tielse binnenstad. De
tekst is ook na te lezen op
onze website.
Er lijkt de laatste tijd meer
oog te komen voor de door ons bepleite aandacht voor de
historische aspecten van de binnenstad. Bij diverse gelegen-
heden wordt de betekenis hiervan voor een aantrekkelijk
centrum benoemd. En worden zaken genoemd die ons aan-
spreken.
Welke kant de discussie op zal gaan is nu nog niet te zeggen,
winkelpuien kunnen als daar voordeel in gezien wordt altijd
nog lelijker.
Op de komende vergadering praten we verder over onze bij-
drage met de Tielse cultuurdag op 5 juli.
Verder op de agenda de monumentale hekken die de
Ruitersteeg moeten gaan afsluiten.
Ook op de agenda hoe het er voor staat met de geplande
spoorsingel en de bomen met roeken die daar eventueel voor
moeten wijken.

De volledige agenda vind u op pagina 4
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Vergadering Waardevol Tiel 4 april 2015
Aanwezig: Ada Mouthaan, Arnoud Reijnen, Peter Schipper, Ton Schiltmans, Jan van
Doesburg, Kees van Groenigen, 
Afmeldingen: geen

Opening
Notulen: de notulen van 7 maart 2015 worden goedgekeurd en vastgesteld.

Afspraken vorige vergadering:
Toegang werfkelder:uit navraag bij de vleermuizenwerkgroep blijkt het geen vleermuizen-
kelder.
Brief naamgeving stegen:de brief is klaar, na ondertekening door Waardevol Tiel en
Oudheidkamer  verzending door Peter.
Contact samenvoorrivierenland:alsnog telefonisch contact, ondersteuning blijkt niet moge-
lijk op dit moment, misschien wel op toekomstige bijeenkomsten.
Contact met Walstede:op de agenda
Aankleden stegen:op de agenda
Vertraging wetering langs spoorlijn door roekennesten:er is een ontheffing van de
Natuurbeschermingswet nodig om de bijgestelde plannen voor de aanleg van de watergang
langs de zuidkant van het spoor tussen de Westroijense tunnel en Grotebrugsegrintweg te
realiseren. Aanvankelijk wilde  men geen bomen kappen. Nu dat wel zo is lijkt het erop dat
men geen rekening heeft gehouden met de aanwezigheid van roekennesten in de populieren.
Wij vragen ons af of er wel zo'n rigoreuze kap nodig is, de argumenten van ProRail en het
Waterschap om te willen kappen wijst de gemeente op andere plaatsen ook af. Mogelijk dat
we dit in gesprekken met de gemeente aan de orde stellen.
Meewerken aan panel “actiefintiel.nl”:omdat er op locatie deelgenomen moet worden zien
we af van deelname.
Avond Betuwewind:zowel Ton als Kees zijn niet naar de bijeenkomsten geweest.
Arnoud heeft het boekje met wandelingen rond Tiel van de IVN gescand, we gaan wel nog
toestemming vragen bij de IVN om het op onze website te plaatsen.
Onze fietstochtwordt nu 10 mei gehouden.

Mededelingen en stukken
Het streven is dat per 1 mei de overdracht van het penningmeesterschap afgerond is.
Er zijn een aantal van de nieuwsbrieven van de GNMF, we verspreiden ze verder via Peter.
Op zaterdag 18 april houdt de GNMF de algemene ledenvergadering, als speciale gast zal
energiedeskundige John Kerkhoven zijn visie op de energietoekomst geven.

Extra agendapunten: geen

Overleg met gemeente over kappen bomen
Ook naar aanleiding van wat er eerder heeft gespeeld bij TEC en wat er gaat spelen langs
de spoorbaan, is het goed dat, nu er een gesprek van Arnoud en Menko Menaldo van de
Oudheidkamer met de wethouder komt, een en ander in een kader wordt gezet. Arnoud wil
kijken of dit gesprek een ambtelijk vervolg kan krijgen om bijvoorbeeld beheersplannen,
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planning  en problemen aan de orde te stellen.

Gesprek over beuk Walstede
Ton en Kees hebben een gesprek met de directie van Walstede gehad over de slechte staat
van de grote rode beuk voor Walstede. Het rapport dat we eerder hadden gekregen bleek
een voorversie te zijn, zo hebben we niet meegekregen dat met nadere maatregelen de vei-
ligheid toch op niet meer als vijf jaar geschat word. En dan is het weggegooid geld te inves-
teren in levensverlenging. We hebben aangegeven dat we nu gaan meedenken hoe er geld
kan komen voor een nieuwe boom.
Op de komende vergadering praten we daar verder over.

Avond over windmolens van Betuwewind
Dit punt is al behandeld bij het punt afspraken.

Tielse binnenstad en onderzoek Platform31
Platform31  (www.platform31.nl/) is een kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en
regionale ontwikkeling. Platform31 gaat het experiment aangename aanloopstraten in diver-
se steden uitvoeren en Tiel heeft besloten om de binnenstad hiervoor aan te melden. Naast
aantrekkelijker looproutes is het doel ook concentratie van het winkelgebied. De Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed doet mee. Ton is bij een avond van binnenstadwinkeliers
geweest, waar een marketing deskundige zijn mening gaf over over hoe in Tiel een omslag
te maken naar een weer succesvol winkelcentrum. Tons idee om met het opknappen en
opfleuren van de diverse steegjes kon zijn instemming vinden.
Blijft natuurlijk de vraag hoe wij behoud en versterking van het historische centrum kunnen
promoten. Er wordt voorgesteld een opiniestuk voor de Gelderlander te maken met onze
visie op de binnenstad.
De samenstellers van het stegenpamflet  gaan een afspraak maken met de nieuwe binnen-
stadsmanager Ger-Jan van Ingen.

Stand van zaken Cultuurdag en brief stegen
De Tielse cultuurdag “Tiel Toont”wordt op zondag 5 juli gehouden. Onze bijdrage bestaat
allereerst uit wandelingen langs nog te bepalen plaatsen waar je gewoonlijk niet of niet
makkelijk komt. Op deze locaties zal dan iets te zien, te horen of te beleven zijn in de vorm
van een verhaal, gedichten, muziek, toneelstukje etc.
Een ander idee is het aankleden van diverse stegen, waarbij we denken aan een kunststeeg.
We leggen daarvoor contact met Tielse kunstenaars. Voor het eerdere idee van begroeiing in
de stegen willen we eerst uitzoeken of dit mogelijk is zonder dat er schade ontstaat door
wortels.

Wat verder ter tafel komt, rondvraag en sluiting
Ton vraagt of Jan een nieuwe foto wil maken van de zieke rode beuk voor Walstede.

Afspraken: navragen kap bomen bij nieuwe wetering, toestemming boekje bij IVN, stuk in
krant, mailadres voor Arnoud, tekenen brief naamgeving stegen en nieuwe foto beuk
Walstede.
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Vergaderingen 2015

Aanvang 14.00 uur
Plaats: Kerkstraat 32

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 2 mei 2015

Opening
Notulen 4 april 2014 
Afspraken van vorige vergadering
Mededelingen en stukken
Vaststellen extra agendapunten
Beuk Walstede
Bomen langs geplande spoorsingel
Hekken Ruitersreeg
Cultuurdag
Tielse binnenstad
Wat verder ter tafel komt
Afspraken en rondvraag
Sluiting


