
Beste mensen,

Op 5 juli heeft u de kans
een kijkje te nemen op een
aantal plekken in de binnen-
stad waar u normaal niet
gauw zult komen.
Waardevol Tiel doet dan
mee aan de “Tiel Toont”
dag met een aantal wande-
lingen onder het motto 'Het
Geheime Tiel'. Er worden diverse locaties aangedaan, waar
dan iets gebeurt in de vorm van een verhaal, gedicht of
muziek. Het programma vind  u op bladzijde 4 van dit blad.
Op de dag daarvoor op 4 juli vind onze reguliere vergade-
ring plaats.
Een aantal oude punten zullen aan de orde komen. Zoals de
geplande spoorsingel en een nieuw bestemmingsplan buiten-
gebied.
Daarnaast over het volgende: in de laatste vergadering werd
gemeld dat het gebouw de Ark aan de Hoveniersweg dicht-
gespijkerd is en dat de huidige eigenaar de SCWis, het blijkt
Kleurrijk Wonen te zijn en nauwkeuriger gaat het om 't
Grachtenhuys en het daarnaast meer naar voren gelegen R.K.
Patronaat gebouw. Beide gebouwen lijken niet veilig voor
sloop.

Wat er zoal besproken gaat worden op de komende vergade-
ring vind u op pagina 4.

U bent van harte welkom op
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Vergadering Waardevol Tiel 6 juni 2015
Aanwezig:Ada Mouthaan, Ronald van Lith, Peter Schipper, Ton Schiltmans, Jan van
Doesburg, Kees van Groenigen, 
Afmeldingen: Arnoud Reijnen

Opening
Notulen: de notulen van 2 mei 2015 worden goedgekeurd en vastgesteld.

Afspraken vorige vergadering:
Alle afspraken: dijkverzwaring, beuk Walstede, parkje bij Binnenhoek, opstellen brief
over bomenkap langs beoogde spoorsingel en contact opnemen met nieuwe vereni-
ging voor binnenstad komen op de volgende vergadering terug. Wat betreft de spoor-
singel merken we op dat er in de Bomenbuurt verder geen bomen  voorkomen.

Mededelingen en stukken:
Uit de Gelderlander van 26052015: drietal artikelen waarin de provincie Gelderland
de regio's opdraagt ambities voor bedrijfsterreinen en huizenbouw beduidend naar
beneden bij te stellen. Zo zijn er in Rivierenland 8500 huizen teveel gepland.
We vragen ons af wat dit voor uitbreiding van Medel zou moeten betekenen.
Uit de Gelderlander van 27052015: Medel beleeft een succesvol jaar.
Startnotitie Bestemmingsplan Buitengebied. Op 17 juni voert de gemeenteraad een
kaderstellende discussie waarin de raad een richting aan zal geven voor de gewenste
ontwikkeling in het buitengebied.
Uit de Gelderlander van 21052015: artikel over bewoners van Biezenburg die niet
snappen dat hun gebied nog als zoeklocatie voor een toekomstige containerterminal
gehandhaafd blijft.

Er is geconstateerd dat de Ark aan de Hoveniersweg dichtgetimmerd is. Of dit een
voorbode is van sloop weten we niet maar de lauwe reactie bij ons eerdere voorstel
voor een monumentenstatus voor dit gebouw doen het ergste vrezen. Eigenaar is nu
de SCW.
Een eerste actie van onze kant is een ingezonden brief in de krant

Extra agendapunten:
Nieuwe bestemmingsplan buitengebied
Nieuw gebruik Bellevue

Penningmeester
HoeweI Ronald al enige tijd officieel penninmeester is moesten er nog wat procedure-
le zaken afgehandeld worden. Dat is nu gebeurd en vanaf nu wordt Ronald als nieuwe
penningmeester vermeld in ons blad en op de website.

Nieuw gebruik Bellevue
De wens van eigenaar Herwijnen om in Bellevue te mogen wonen in plaats van enkel
een horecafunctie, was bij de aankoop destijds taboe. Na twee niet gelukte pogingen
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van horecaexploitanten mikt Herwijnen nu op een andere opstelling van de gemeente.
Het kan uitpakken in afspraak is afspraak, toestemming voor wonen met bijbetaling
of deels wonen en deels horeca met bijbetaling. In de vergadering wordt gesteld dat
om het pand te behouden gebruik het belangrijkste is. 

Beuk Walstede
Zoals bij afspraken gemeld wordt dit doorgeschoven naar de volgende vergadering.

Dijkver zwaring
Zoals bij afspraken gemeld wordt dit doorgeschoven naar de volgende vergadering.
Ton gaat voorlopig meedoen in de klankbordgroep dijkverzwaring.

Cultuurdag /T iel Toont
Peter, Jan en Ton hebben verder overleg gevoerd met deelnemende partijen.
Er komt een overzicht met locaties en tijden voor de deelnemers van het programma.

Ruitersteeg
De opdracht voor historisch verantwoorde hekken is gegeven. We zijn de
Oudheidkamer dankbaar dat zij de meerkosten voor hun rekening nemen.
Om de hekken nog meer uitstraling te geven is er het voorstel op de hekken schildjes
met het wapen van Tiel te laten aanbrengen. De vergadering stemt hiermee in en
Waardevol Tiel neemt de kosten van enkele honderden euro voor haar rekening.

Nieuwe bestemmingsplan buitengebied
Eerder hebben we net als andere belanghebbenden al in een gesprek met de gemeente
kunnen aangeven wat we belangrijk vinden voor  een nieuw bestemmingsplan buiten-
gebied. Nu ligt er een startnotitie waaruit de gemeenteraad op 17 juni uit de aangege-
ven richtingen en wensen van de diverse partijen een eigen keuze moet destilleren.
De lobby van de fruitteeltsector om  nevenactiviteiten en schaalvergroting mogelijk te
maken is erg sterk. In het verleden werden aanvankelijk huisgebonden activiteiten die
zich uitbreidden op zeker moment geconcentreerd in aparte gebieden of te wel
bedrijfsterreinen. De ontwikkelingen in de fruitteelt volgen principieel geen andere
weg, dat men toch zo sterk lobbyt voor uitbreiding van activiteiten bij het oorspron-
kelijke bedrijf  heeft alles te maken met de voordelen van goedkopere grond bij het
bedrijf. Met afwikkeling van kosten en nadelen op de gemeenschap.

Wat verder ter tafel, rondvraag en afspraken
Afspraken: dijkverzwaring, beuk Walstede, parkje bij Binnenhoek, opstellen brief
over bomenkap langs beoogde spoorsingel en contact opnemen met nieuwe vereni-
ging voor binnenstad komen op de volgende vergadering terug.
Nieuwe afspraken: brief opstellen dichtgetimmerde Ark gebouw, Ton gaat naar klank-
bordgroep dijkverzwaring, opstellen brief over bestemmingsplan buitengebied.
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Vergaderingen 2015

Aanvang 14.00 uur
Plaats: Kerkstraat 32

zaterdag 4 juli
zaterdag 5 september
zaterdag 3 oktober
zaterdag 7 november
zaterdag 5 december

Agenda voorWaardevol Tiel 4 juli 2015

Opening
Notulen 6 juni 2015 
Afspraken van vorige vergadering
Mededelingen en stukken
Vaststellen extra agendapunten
Inbreng Waardevol Tiel projecten Hart van Tiel
Wandelingen voor Cultuurdag/Tiel Toont 5 juli
Beuk Walstede
Dijkverzwaring
Inloopbijeenkomst 2 juli Spoorsingel Midden
Bestemmingsplan Buitengebied
Wat verder ter tafel komt
Rondvraag en afspraken
Sluiting

Programma wandelingen 5 juli 2015  “Het geheime Tiel”
4 wandelingen, vertrek  10.30; 11.30; 12.30 en evtentueel 13.30
De wandeling duurt ongeveer 90 minuten

Route en tijdschema:
Plaats Activiteit door wie Duur

Vertr ek Groenmarkt Verzamelen deelnemers reisleider
max. 15-18 

1 Groote Sociëteit Verhaal Emile Smit 10
2 Agnietenstraat: Pieteren
Simone Gedichten Stadsdichter 10
3 Kerkstraat: tuin van Nette Muziek Leerlingen Plantage 10
4 Gerfkamer Verhaal bij het schilderij Peter Schipper 5
5 Maartenskerk: luikje Verhaal van het luikje Jan van Doesburg 10
6 Ambtmanstuin: prieel Theedrinksters vertellen elkaar

het bloedstollende verhaal van
de moord Betuwe toneel 10

7 Fontein St. Walburgstraat Performance Leerlingen Plantage 10


