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De Open Monumentendag, is
vorig jaar door de gemeente Tiel
afgeschaft. Een van de redenen
die de gemeente gaf was het
samenvallen met Fruitcorso en
Appelpop. In plaats daarvan
heeft Tiel een op een breder
publiek gerichte
Cultuurhistorische dag ingesteld, die in de vroege zomer
wordt gehouden. Wij hebben het
erg jammer gevonden dat de gemeente de Open Monumentendag
heeft afgeschaft.
Wel hebben vorig jaar leden van Oudheidkamer en Waardevol Tiel
hier over gesproken met de gemeente. Enerzijds over het eventueel
door ons invullen en organiseren van de Open Monumentendag,
anderzijds over meewerken aan de breder opgezette
Cultuurhistorische dag.
Toen was de conclusie voor ons dat het organiseren van de
Monumentendag te hoog gegrepen was en dat de Cultuurhistorische
dag niet genoeg bij onze doelstellingen paste. Inmiddels zijn de
omstandigheden wat gunstiger geworden. Alleen Appelpop valt nog
op dezelfde dag als Open Monumentendag. En misschien is er ruimte om op de Cultuurhistorische dag stadswandelingen te houden.
Op de komende vergadering gaan we verkennen wat er mogelijk is
voor beide dagen. Ook enkele betrokkenen van de Oudheidkamer
zullen mogelijk meepraten.
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Ook op de agenda staat verder publiciteit en actie over het Tielse
Stegen pamflet
U bent van harte welkom op
Zaterdag 7 juni 2014
Aanvang 14.00 uur
Plaats: Kerkstraat 32
Het Bestuur

Vergadering Waardevol Tiel 3 mei 2014
Aanwezig: Jan van Doesburg,Ton Schiltmans, Kees van Groenigen,
Ada Mouthaan, Peter Schipper, Arnoud Reijnen
Afmeldingen: geen
Opening: de notulen van 5 april 2014 worden goedgekeurd.
Mededelingen en stukken
De GNMF verandert van een stichting in een vereniging Er is een uitnodiging voor de eerste algemene ledenvergadering op zaterdag 10 mei
2014. De verandering is ingegeven door de behoefte de betrokkenheid
van de aangesloten organisaties bij natuur en milieu nog meer gestalte
te geven. Wie van ons er eventueel heengaat is nog niet duidelijk.
Brief van 17 april 2014 van de gemeente Tiel over een te verrichten
bodemonderzoek voor FluviaTiel.
Knipsel uit de Gelderlander van 19 april 2014 met een analyse van
de ontwikkelingen rond de Logistieke Hotspot Rivierenland.
De burgerleden van de Klankbordgroep Natuur, een aantal betrokken en deskundige inwoners uit Tiel die de gemeente Tiel adviseert
over het natuurbeleid, heeft op uitnodiging van wethouder Verspuij een
gesprek met hem gehad over het functioneren van de klankbordgroep.
Eerder was van de zijde van de klankbordgroep kritiek geuit over de
gemeentelijke inbreng. De wethouder zal voortaan regelmatig op de
vergadering aanwezig zijn en er komt een protocol voor de klankbordgroep. Bovendien gaat de gemeente Tiel een beleidsstuk opstellen voor
het natuurbeleid. Na een half jaar volgt er een evaluatie.
Peter meldt dat een aantal belanghebbenden beroep hebben ingesteld
bij de Raad van State om het bouwbesluit van de Westluidense Poort te
vernietigen.
We plannen een nieuwe fietstocht voor 11 mei 13.00 uur vanaf
Buitensporig.
Extra agendapunten: uitbreiding monumentenlijst
Pamflet Tielse Stegen
Inmiddels is het pamflet af. Het is te vinden op onze website. De
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Gelderlander heeft er op 18 april een groot artikel over geschreven. We
willen het pamflet daarnaast officieel aan de burgemeester aanbieden
en met de gemaakte foto's verdere publiciteit genereren. Na het aanbieden worden de diverse gemeenteraadsleden en commisieleden alsmede
ambtenaren en andere in aanmerkende personen per email op de hoogte
gebracht.
Inspraak bedrijventerrein Medel
De GNMF heeft mede namens Waardevol Tiel een zienswijze ingediend bij Provinciale Staten van Gelderland voor het Ontwerp inpassingsplan uitbreiding bedrijventerrein Medel. (zie onze website).
Eerder hebben GNMF een inspraakreactie gegeven op het voorontwerp.
Omgevingsvisie provincie Gelderland
Eerder, in 2013, hebben we een zienswijze ingediend op een eerste
versie van de Gelderse Omgevingsvisie. We hebben niet van de mogelijkheid gebruik gemaakt om op een bijeenkomst 7 april in
Rivierenland nogmaals onze kritiek toe te lichten. Niet duidelijk is wat
er op onze inbreng is geantwoord. We proberen dat nog te achterhalen.
We proberen na te gaan wat
Open Monumentendag
Ada meldt de bespreking van het agendapunt Open Monumentendag
op de vergadering van de Erfgoedcommissie op 25 april in het gebouw
van het RAR. Ook enkele leden van Waardevol Tiel waren aanwezig.
Op 23 mei is er een aparte bijeenkomst om te inventariseren wat de
mogelijkheden zijn.
Uitbreiding gemeentelijke monumentenlijst
Er hebben gesprekken plaats gevonden waarbij de Oudheidkamer,
Stadsherstel en Waardevol Tiel aanwezig waren. De gemeente heeft
ambtelijk toelichting gegeven over de voortgang van het bijwerken van
de monumentenlijst. Zoals bekend hebben de drie organisaties daarvoor
voorstellen aangeleverd. De gemeente en de organisaties hanteren wel
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dezelfde uitgangspunten maar verschillen op een aantal punten ten aanzien van een aantal panden waar het de actuele monumentale waarde
betreft. Afgesproken is dat een aantal panden nogmaals bezien zullen
worden door de gemeente. Er is waardering voor de grote mate van
zorgvuldigheid waarmee gewerkt wordt. De verwachting is dat het een
proces is dat omwille van de zorgvuldigheid nog geruime tijd zal vergen. Afgesproken is dat er contact onderhouden wordt.
Vergaderingen 2014
Aanvang 14.00 uur
Plaats: Kerkstraat 32
za 7 06 2014
za 5 07 2014
za 6 09 2014
za 4 10 2014
za 1 11 2014
za 6 12 2014

Agenda voor 7 juni 2014 Waardevol Tiel
Opening
Notulen 3 mei 2014
Mededelingen en stukken
Vaststellen extra agendapunten
Open Monumentendag en Cultuurhistorische dag gemeente Tiel
Tielse Stegen Pamflet
Wat verder ter tafel komt
Afspraken en rondvraag
Sluiting
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