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Na een maand zomerstop
weer een vergadering op
zaterdag 6 september. De
komende tijd zullen we ons
intensief en veelvuldig met
het nieuw op te stellen
bestemmingsplan voor het
buitengebied bezig houden.
Dit om te proberen de plannen en ideeën die er inmiddels naar buiten zijn gekomen
een andere kant op te buigen. Eerder hebben we al op een
beeldvormingsavond kennis kunnen nemen van ideeën van
gemeente en van de kant van de agrarische sector. Nu heeft
de gemeente Tiel een eerste officiële aanzet gegeven door
stukken voor te leggen aan de commissie Ruimte.
Hoewel het plan voor een tankstation aan de Industrieweg
met een deelplan mogelijk gemaakt kan worden, zijn zowel
het bestaande als het nieuwe bestemmingsplan van belang.
En zo hebben wij ons ook uitgesproken tegen opschaling
van de op- en overslag van de fruitteelt in het buitengebied.
Diverse stukken zijn te vinden op de gemeentelijke website
bij de commissie Ruimte van 2 september. Op onze vergadering zal een en ander aan bod komen.
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De volledige agenda staat op pagina 4.
U bent van harte welkom op
Zaterdag 6 september 2014 aanvang 14.00 uur
Plaats: Kerkstraat 32
Het Bestuur

Vergadering Waardevol Tiel 4 juli 2014
Aanwezig: Jan van Doesburg,Ton Schiltmans, Kees van Groenigen, Ada
Mouthaan, Peter Schipper, Arnoud Reijnen
Afmeldingen: geen
Opening: de notulen van 7 juni 2014 worden goedgekeurd.
Mededelingen en stukken
Er is een reactie op het pamflet over de Tielse stegen van centrummanager Kees
van Keulen namens het bestuur van Hart van Tiel.
Men vind de historische aspecten van ons stuk over de stegen interessant, maar
wanneer veiligheid in het geding is gaat dat absoluut voor en moeten snel passende maatregelen genomen worden.
De vergadering constateert ondanks wat uitgesproken wordt in het eerste deel
van de reactie er tot nu toe weinig echte interesse is die zich ook uit in het willen meedenken in andere oplossingen dan het simpelweg afsluiten met een lelijk
hek.
Extra agendapunten: Pamflet over de stegen in het Tielse centrum
Pamflet over de stegen in het Tielse centrum
We spreken vooral over de stegenwandelingen die op zaterdag 5 juli in het
kader van de Cultuurhistorische dag zullen worden gehouden. Er zijn wandelingen om 12.000 en 15.00
uur.
Zakkendragers Peter, Ton
en Jan zijn op de vergadering aanwezig in de
door Aafje Ippel verzorgde passende kledij en die
ze ook bij de wandeling
zullen dragen. (naast een
foto van hen in dit blad
is op de website van ons
meer te zien). Te gebruiken fotomateriaal wordt
getoond. Wanneer er te
grote aanmelding komt
worden mogelijk meerdere groepen gevormd.
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Open Monumentendag en Cultuurhistorische dag
De afgelopen twee jaar zijn er na de aankondiging van de gemeente te willen
stoppen met de Open Monumentendag en de vraag of Oudheidkamer en
Waardevol Tiel de organisatie wilden overnemen, meerdere gesprekken geweest
tussen deze drie partijen. Conclusie van de Oudheidkamer en Waardevol Tiel
was dat we het organiseren niet konden en wilden trekken.
In tweede instantie kwam de gemeente met de een nieuwe cultuurhistorische
dag aan het begin van de zomer, gericht op een ander, breder publiek en daarom
met met andere inhoud. Oudheidkamer en Waardevol Tiel hebben daarvan
gezegd dat een dergelijke dag niet erg aan sluit bij de achterban van hun verenigingen.
De wens dat in Tiel een Open Monumentendag gehouden wordt is nog steeds bij
ons aanwezig. Maar de conclusie op de vergadering is dat het organiseren , net
als eerder al geconcludeerd, een te grote opgave vormt.
Aanvankelijk was er gezien bovenstaande bij ons aarzeling mee te doen aan de
Cultuurhistorische dag (die de gemeente op haar website cultuurdag noemt) . De
voorgenomen stegenwandeling, onder auspiciën van de Gelderlander, zou dan
ook op een ander moment worden gehouden. Op een laat moment hebben we
deze wandeling toch aangemeld voor de Cultuurhistorische dag omdat deze dag
een heel geschikte moment levert
Nieuw Bestemmingsplan Buitengebied
Op de website van de gemeente staat een plan van aanpak voor een nieuw
Bestemmingsplan Buitengebied dat in september in de commissie Ruimte zal
worden besproken. We gaan vast het plan van aanpak lezen zodat we er in de
vergadering van september verder op ingaan.
Inventarisatie aandachtspunten van Dijkhuizen
Een aantal van de tien punten nemen we door.
De status van het gebied is Nationaal Landschap en de Industrieweg is een
harde grens tussen dit gebied en Kellen. Vanuit het provinciale beleid, waaronder de Verordening Ruimte, zijn te ontwikkelen landschapswaarden geformuleerd. Een op te stellen gemeentelijke bestemmingsplan moet hier rekening mee
houden en antwoord geven op de vraag: waarom daar en niet ergens anders?
Onze inzet is bij een eventuele zienswijze alle van belang zijnde aspecten te
benoemen en aan te geven.
Met twee bewoners van het gebied is contact geweest. We proberen te achterhalen wie de eigenaar van de grond nu is. Met bewoner van Lith is nog geen contact geweest.
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Wat verder ter tafel komt
Ton stelt voor dat we snel gaan pleiten voor een goede landschappelijke inpassing van de aan te leggen wielerbaan tussen Schaardijksweg en spoorbaan.
Bijvoorbeeld door middel van boomgaardjes en lage bebouwing. Ton en Kees
gaan hiermee aan de slag.
Arnoud vertelt een en ander over zijn werk als voorzitter van Stadsherstel.
We hebben geconstateerd dat er op diverse plaatsen waarschijnlijk illegale stort
en ophoging plaats vind, zoals bij de (Verlengde) Rivierenlandlaan, bij de
Groenedijk en bij de Eng. We gaan na of er in het desbetreffende bestemmingsplan iets over gezegd wordt. Ton en Kees gaan hiermee aan de slag.

Vergaderingen 2014
Aanvang 14.00 uur
Plaats: Kerkstraat 32
za 6 09 2014
za 4 10 2014
za 1 11 2014
za 6 12 2014

Agenda voor 6 september 2014 Waardevol Tiel
Opening
Notulen 5 juli 2014
Mededelingen en stukken
Vaststellen extra agendapunten
Nieuw Bestemmingsplan Buitengebied
Inpassingsplan voor Medel
Wat verder ter tafel komt
Afspraken en rondvraag
Sluiting
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