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Hoewel we er tot nu toe nog
niet uit zijn wat we moeten
vinden van de nieuwe cultuurdag op 5 juli, leek het
ons dat we er goed aan
deden met de stegenwandeling mee te werken aan deze
dag. Aanvankelijk werd er
door de gemeente gesproken
over een nieuwe cultuurhistorische dag in de plaats van de
landelijke Open Monumentendag, nu is van het woorddeel
historisch in elk geval op de website van de gemeente geen
sprake meer.
Of dat betekent dat monumenten, archeologie en historie blijvend een ondergeschoven kindje blijven voor deze dag, hangt
misschien niet alleen van de gemeente af maar ook van
inbreng van onze kant. En wat we aan mogelijkheden zien op
de datum van de landelijke Open Monumentendag van onze
kant te organiseren.
Op de komende vergadering praten we over diverse plannen,
zoals die voor een wielerbaan aan de Schaarsdijkweg en het
al eerder besproken plan voor een tankstation aan de
Industrieweg.
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De volledige agenda staat vind U op bladzijde 4.
In verband met de nieuwe Tielse cultuurdag op zaterdag 5
juli vind onze vergadering plaats op
Vrijdag 4 juli 2014
Aanvang 19.30 uur
Plaats: Kerkstraat 32
Het Bestuur

Vergadering Waardevol Tiel 7 juni 2014
Aanwezig: Jan van Doesburg,Ton Schiltmans, Kees van Groenigen,
Peter Schipper.
Afmeldingen: Ada Mouthaan, Arnoud Reijnen.
Opening: de notulen van 3 mei 2014 worden goedgekeurd.
Mededelingen en stukken
Drie knipsels over Biezenburg van 20 23 en 24 mei 2014 over het
beschikbaar komen van alternatieven voor Biezenburg. Het gaat om het
terrein van de glasfabriek en de Scheele Hoek. Dat laatste terrein ligt
net ten noorden van Medel aan het Amsterdam Rijn kanaal.
Ada meldt dat de Erfgoedcommissie van de Oudheidkamer een nieuwe
voorzitter zoekt.
Extra agendapunten: plannen voor nieuw tankstation van Dijkhuizen
Open Monumentendag en Cultuurhistorische dag
Er is iets misgegaan met de uitnodigingen naar leden van de
Erfgoedcommissie, ook door afwezigheid nu van Ada komt het agendapunt in juli nogmaals terug.
Wel gaan we in samenspraak met de Gelderlander en de gemeente Tiel
de stegenwandeling aanmelden als onderdeel van de Cultuurhistorische
Dag op 5 juli. Peter gaat hiermee aan de gang.
Pamflet Tielse StegenVoor onze website maakt Jan nog een bijschrift
voor de foto van de figuur in de straat bij de Santwijkse Poort. Het is
ons niet duidelijk hoe ver de gemeente met de procedure voor het
afsluiten van de Ruitersteeg is. We gaan nog bekijken of we hier actie
op ondernemen.
Plannen voor tankstation van Dijkhuizen
Naar aanleiding van een uitspraak door de Raad van State over plannen
voor een tankstation in Maurik vragen we ons af of hier parallellen
zijn met de plannen voor een tankstation bij de Industrieweg. We gaan
de komende tijd de verschillende elementen uitwerken en in kaart bren2

gen die hier van belang zijn
Dat zijn
1) Het gebied ligt in Nationaal Landschap.
2) Er geldt het Bestemmingsplan Buitengebied 2004.
3) Er is een Omgevingsvisie van de provincie Gelderlander
4) Er is van de kant van de gemeente een redenering voor de noodzaak
van verplaatsing van Havendijk naar Industrieweg.
5) Er is een uitspraak van de Raad van State over plannen voor een
tankstation in Maurik.
6) We gaan deskundigen advies vragen over de diverse jurisprudentie,
waaronder ook milieuaspecten en de eisen voor LPG (Arnoud).
7) Het realiseren van het tankstation loopt via een bestemmingsplan
procedure.
8) Eigenaar Heumen de Sitter werkt niet mee. Peter legt contact met de
eigenaar.
9) We leggen contact met een aantal bewoners van het gebied (Ton en
Kees).
10) We gaan de diverse tankstations in Tiel op een kaartje gespecificeerd aangeven (Jan).
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Vergaderingen 2014
Afwijkende datum voor juli:
vrijdag 4 juli 19.30 uur
Plaats: Kerkstraat 32
vr 4 07 2014
za 6 09 2014
za 4 10 2014
za 1 11 2014
za 6 12 2014

Agenda voor 4 juli 2014 Waardevol Tiel
Opening
Notulen 7 juni 2014
Mededelingen en stukken
Vaststellen extra agendapunten
Open Monumentendag en Cultuurhistorische dag
Inventarisatie aandachtspunten van Dijkhhuizen
Wielerbaan Schaardijkweg
Wat verder ter tafel komt
Afspraken en rondvraag
Sluiting
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