Waardevol Tiel
WERKGROEP VOOR CULTUURHISTORIE EN LEEFOMGEVING
UITGAVE SEPTEMBER

Waardevol Tiel
voortzetting van:
Milieuwerkgroep Tiel
www.waardevoltiel.nl

Voorzitter:
Arnoud Reijnen
Secretaris:
Kees van Groenigen
Penningmeester:
Ronald van Lith
r   
contributies/donaties
ING betaalrekening:
NL17INGB0003386081
t.n.v.
“WAARDEVOL TIEL”
werkgr cultuurhistorie/leefomg. te Tiel
BIC : INGBNL2A
Info:
Kees van Groenigen
Leeuweriklaan 14
4005 EV Tiel
tel. 0344-627698
 r cc c 

2015 NO. 8/9

Beste mensen,
Op 5 juli deed Waardevol
Tiel mee aan de Tiel Toont
dag met een aantal wandelingen onder het motto 'Het
Geheime Tiel'. Van meerdere kanten kregen we complimenten voor het laten zien
van deze bijzondere plekken. Door het beperkte aantal deelnemer per tocht
moest er soms nee verkocht worden en door kleine schoonheidsfoutjes konden een aantal deelnemers niet de hele wandeling meemaken. Mogelijk dat we in de toekomst weer iets
dergelijks organiseren.
Dank aan Alma van Baal die tijdens de wandeling foto's van
de diverse plekken heeft gemaakt, een selectie staat inmiddels op onze website.
Mogelijk dat we op de komende vergadering als gast de heer
Vink uit de Staartsestraat.ontvangen. We zullen dan met hem
spreken over de voornemens om een tankstation te bouwen
op de hoek Staartsestraat/Industieweg in gebied van
Nationaal Landschap.
Een ander agendapunt betreft het plan om aan de
Bommelweg in Wadenoijen een andere bedrijfsopzet mogelijk te maken. We zullen kijken of we alle aspecten van het
plan bediscussieerd hebben en of we de ingediende zienswijze nader kunnen onderbouwen.
Wat er verder besproken gaat worden op de komende vergadering vind u op pagina 4.

g
a
d
r
e
t
a
tot z

U bent van harte welkom op
Zaterdag 5 september 2015
Aanvang 14.00 uur
Plaats: Kerkstraat 32
Het Bestuur

Vergadering Waardevol Tiel 4 juli 2015
Aanwezig: Ton Schiltmans, Willem Spekking, Jan van Doesburg, Ronald van Lith,
Peter Schipper Kees van Groenigen, Arnoud Reijnen, gast: Gerard Volmer
Afmeldingen: Ada Mouthaan
Opening
Als eerste punt komt aan de orde de nieuwe Tielse Binnenstad Vereniging TBV.
Gerard Volmer is als inwoner van de binnenstad één van de initiatiefnemers en inmiddels bestuurslid van de pas opgerichte vereniging, en hij komt vertellen waar de nieuwe vereniging zich mee bezig gaat houden. Wij willen kijken waar samenwerking
mogelijk is.
Gerard heeft het initiatief genomen om naast de bedrijven en winkeliers de bewoners
een stem te geven. Het gaat dan om onderwerpen als leefbaarheid, parkeerbeleid. De
respons van mensen was hoog, het streven is dat er meer dan 400 leden zullen komen,
ook mensen van buiten de binnenstad kunnen lid worden. Het werkterrein is ook niet
eng beperkt tot de binnenstad, ook de schil eromheen krijgt aandacht. Zo zou dat kunnen gelden voor het Patronaatsgebouw (de Ark) aan de Hoveniersweg 9 en dat maakt
als voorbeeld duidelijk waar samenwerking met Waardevol Tiel mogelijk is. Gerard
en anderen van de TBV nemen ook deel aan diverse werkgroepen die de ideeën van
Caro Agterberg/Hart van Tiel uitwerken.
Wij bedanken Gerard voor zijn uiteenzetting en gesprek met ons, daarna neemt hij
afscheid van ons en begint onze reguliere vergadering.
Notulen: de notulen van 6 juni 2015 worden goedgekeurd en vastgesteld.
Afspraken vorige vergadering
dijkverzwaring, beuk Walstede, parkje bij Binnenhoek, bomenkap langs beoogde
spoorsingel zijn geagendeerd, contact met nieuwe vereniging voor binnenstad is
behandeld.
Parkje bij Binnenhoek: Ton heeft contact gehad met de heer Stienstra van de gemeente. Volgens deze zijn er plannen van Kleurrijk Wonen om aan het Postlaantje voor een
project begeleid wonen. Voor de vereiste parkeerruimte moet het stukje groen opgeofferd worden. Wij vragen ons af waarom de zee van ruimte in de parkeergarage niet
aangesproken wordt.
Mededelingen en stukken
Ronald merkt op dat de hekken aan de Ruitersteeg inmiddels zijn geplaatst, de schildjes met het wapen van Tiel worden nog anders bevestigd.
Er zijn geen stukken.
Extra agendapunten
Hoveniersweg 9 de Ark
Inbreng Waardevol Tiel projecten Hart van Tiel
Ton doet mee aan een aantal projecten: kunst met als inbreng graffiti en steegjes,
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architectuur met thema beeldvorming en taal van de stad. Bij dat laatste project wordt
gedacht aan een rol voor de techniek van de digitale infolabels die achterliggende
informatie van internet kan oproepen, zoals bijvoorbeeld over de Waalcrossers.
Wandelingen Cultuurdag 5 juli 2015
De afspraken en route worden nogmaals doorgenomen.
Beuk Walstede
Peter neemt het op zich voor de volgende vergadering informatie in te winnen voor
een bijdrage van onze kant.
Dijkverzwaring
Ondanks verwoede pogingen en mails van onze kant zijn we er tot nu toe niet in
geslaagd een plek te bemachtigen in de klankbordgroep die het Waterschap
Rivierenland moet adviseren over de dijkversterking tussen Tiel en Waardenburg.
Gelukkig is de GNMF wel in de klankbordgroep vertegenwoordigd, Arnoud gaat nu
voor afstemming contact opnemen met de GNMF.
Inloopbijeenkomst 2 juli Spoorsingel Midden
Kees en Ronald zijn hier naar toe gegaan. Het ontwerp wat nu getoond is gaat uit van
het volledig kappen van de aanwezige populieren. Desgevraagd werd geantwoord
door de projectleider dat de wateropgave gerealiseerd kan worden zonder het kappen
van de populieren, alleen zouden een paar bomen dwars op de spoordijk weg moeten.
De meeste populieren zijn van ProRail.
Voor het kappen van de populieren is op zich geen kapvergunning nodig maar wel in
verband met de aanwezigheid van jaarrond beschermde roeken en roekennesten. Er is
eerst ecologisch onderzoek nodig. Mocht er dan ontheffing door de rijksoverheid
gegeven worden dan betekent dat met mitigatie (verplaatsing) daarna van de roeken,
pas in 2017 een eerste begin kan worden gemaakt. Wanneer de bomen in erg slechte
staat zouden zijn mogen ze wel gelijk gekapt worden.
Een vraag die we nog beantwoorden moeten is om welke soort populieren het gaat.
Op dit moment schrijven we nog geen brief naar de gemeente.
Bestemmingsplan buitengebied
Op de bijeenkomst van de gemeenteraad 17 juni waar de startnotitie van het nieuwe
bestemmingsplan buitengebied besproken is, was niemand van ons aanwezig. We
weten nog niet welke voorkeuren de raad bij de voorgelegde keuzes heeft uitgesproken. We gaan dit eerst na.
In de fractie van ProTiel zou de startnotitie niet besproken zijn, bij Sociaal Tiel heeft
men aangegeven een voorkeur voor kleinschaligheid te hebben.
Gebouw de Ark Hoveniersweg
Niet de SCW maar Kleurrijk Wonen, het vroegere SVT, is al 9 jaar eigenaar van het
Patronaatsgebouw en het daarnaast gelegen Grachtenhuis. In de plannen voor appartementen die er nu zijn zou het Grachtenhuis gesloopt worden en het Patronaatsgebouw
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eventueel kunnen blijven
Wat verder ter tafel, rondvraag en afspraken
B en W hebben voorkomen dat er gekeken zou gaan worden of het gerechtsgebouw
een nieuw onderkomen zou kunnen worden voor het streekmuseum (Ronald); Er
wordt geopperd dat de Binnenboomse Wetering, in 1400 gegraven, een monumentale
status krijgt, de watergang zou dan ook als wadi kunnen dienen. Jan heeft inmiddels
een panorama-foto gemaakt (Ronald en Peter).
Afspraken: dijkverzwaring, beuk Walstede, parkje bij Binnenhoek,

*********************************************************************

Vergaderingen 2015
Aanvang 14.00 uur
Plaats: Kerkstraat 32
zaterdag 5 september
zaterdag 3 oktober
zaterdag 7 november
zaterdag 5 december

Agenda voor Waardevol Tiel 5 september 2015
Opening
Notulen 4 juli 2015
Afspraken van vorige vergadering
Mededelingen en stukken
Vaststellen extra agendapunten
Gesprek met gast de heer Vink van de Staartsestraat
Stand van zaken hekken Ruitersteeg
Werkgroepen en projecten Hart van Tiel
Nabespreking wandelingen Cultuurdag/Tiel Toont 5 juli
Beuk Walstede
Dijkverzwaring
Zienswijze Bommelweg 26-27a
Bestemmingsplan Buitengebied
Wat verder ter tafel komt
Rondvraag en afspraken
Sluiting
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