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Beste mensen,
Er was voor ons een aanleiding eens in oude stukken,
over wat destijds de kwestie
Kellen West is gaan heten,
na te lezen wat er destijds is
geschreven over het gebied
Dode Linge. Ook nu nog
heel leerzame lectuur wanneer je argumenten zoekt
voor iets waarvan je eerst
contstateert dat het eigenlijk niet zou moeten maar vervolgens zegt dat het wel kan. En iets voorstelt dat een gebied
zogenaamd beschermt maar feitelijk alleen maar verder aantast.
Nadien is er in theorie een goede bescherming gekomen in de
diverse ruimtelijke plannen van gemeente en provincie. Het
gebied heeft ook een extra bescherming door de status van
nationaal landschap. Recent is iets noordelijk de Dam in de
Linge (zie tekening p.2) als gemeentelijk archeologisch
monument aangewezen.
De grondophogingen langs de steilrand op een perceel langs
de Dode Linge duiden erop dat de bescherming halfbakken
is.
Op de komende vergadering gaan we alsnog praten over het
nieuw op te stellen bestemmingsplan voor het buitengebied.
De laatste vergadering waren er te weinig mensen aanwezig.

g
a
d
r
e
t
a
tot z

De volledige agenda staat op pagina 4.
U bent van harte welkom op
Zaterdag 4 oktober 2014
Aanvang 14.00 uur
Plaats: Kerkstraat 32
Het Bestuur

Vergadering Waardevol Tiel 6 september 2014
Aanwezig: Jan van Doesburg, Kees van Groenigen, Ada Mouthaan en Ronald
van Lith
Afmeldingen: Ton Schiltmans, Peter Schipper, Arnoud Reijnen
Opening: de notulen van 4 juli 2014 worden goedgekeurd.
We verwelkomen een nieuw lid, Ronald van Lith. Ronald is een geboren
Tielenaar die voor zijn werk langere periode buiten Tiel heeft gewoond en nu
opnieuw hier woont. Hij is met name geïnteresseerd in de historie van Tiel.
Mededelingen en stukken
Er is een mail binnengekomen van de coördinator veiligheid van de gemeente
Tiel
Verzoek is overleg over afsluiting van de Ruitersteeg. Peter , Ton en Jan zullen
hiermee aan de slag gaan. Wat ons opvalt is dat er nog geen enkel antwoord is
gekregen, ook na een tweede brief, op onze eerdere vragen over de waarde van
de historie, een overzicht van meldingen over de veiligheidssituatie en een overzicht van het al of niet aanwezig zijn van vergunningen voor de diverse aircoinstallaties die in de steeg hangen.
Artikel uit Stad Tiel van 3 september 2014 over de stadsbouwmeester en monumentencommissie. Zij adviseren de gemeente Tiel aan te blijven investeren in de
ruimtelijke kwaliteit van de stad, ondanks het aanhoudende moeilijke economische tij.

Artikel uit de Gelderlander van 24 juli 2014 over een uniek, geïsoleerd middeleeuws erf op Medel. Door uitbreiding van Medel was in de grond bewaren geen
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optie.
Maandag 8 september is er een hoorzitting van de provincie over de uitbreiding
van Medel. De GNMF zal er aanwezig zijn, van ons zal Peter of Ada er aanwezig zijn.
Extra agendapunten
Gebied van de Dode Linge inclusief beoogde locatie voor van Dijkhuizen.
Bomenkap en renovatie TEC.
Het agendapunt Nieuw Bestemmingsplan Buitengebied schuiven we door naar
de volgende vergadering. De stukken zijn nog niet gelezen en we willen ook de
niet-aanwezige mensen erbij betrekken.
Renovatie TEC
Ada vertelt over de achtergrond die leidde tot het maken van bezwaar tegen de
bomenkap bij TEC. Het was opgevallen dat er veel bomen gekapt worden en dat
de publicatie erover summier is.
Bij de Westluidense Poort zijn er bijvoorbeeld 39 bomen gekapt, terwijl er geen
enkel bezwaar is ingediend. Bij de publicatie over TEC was sprake van Laan
van Westroijen 5 zonder enige verdere aanduiding waar het over ging.
Na onze brief aan de gemeente Tiel is er een gesprek geweest van Arnoud en
Kees. Daar is afgesproken dat de aan te vangen werkzaamheden geen definitieve gevolgen mogen hebben voor de bomen. Bovendien wordt er gekeken of de
aan te leggen statribune op een andere plaats langs het speelveld kan komen. Op
dit moment is onduidelijk of deze afspraken nagekomen worden. We nemen
hierover contact op met de gemeente. Ook gaan we na hoe het staat met de procedure bij de bezwarencommissie.
Gebied van de Dode Linge
Er spelen nu een aantal zaken, ten eerste de plannen voor van Dijkhuizen, verder de grondstort tegen de steilrand. Over deze zaken zoeken we een en ander
uit. Ook speel er de (voorlopig uitgestelde) aanvraag door Liander voor bomenkap aan de Staartsestraat.
Jan heeft een overzicht gemaakt van benzinestations in Tiel. Het gaat om 5 stations voor van Dijkhuizen, 3 voor Shell Nederland en 1 voor Koeweit
Nederland (Tango).
Rondvraag
Ronald stelt voor de monumentenlijst op internet te zetten. Doel is meer
bekendheid te geven onder de Tielse bevolking. De monumenten zouden regelmatig gefotografeerd (bijvoorbeeld door scholieren) en op internet gepubliceerd
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kunnen worden. Met actuele foto's is handhaving makkelijk.
Ook voor bomen is iets dergelijks denkbaar, zeker als we het voor elkaar krijgen
dat er een lijst met monumentale bomen komt.
Ronald meldt dat hij ook een grote verzameling knipselds heeft aangelegd.

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

Agenda voor 4 oktober 2014 Waardevol Tiel
Opening
Notulen 6 september 2014
Mededelingen en stukken
Vaststellen extra agendapunten
Nieuw Bestemmingsplan Buitengebied
Inrichting nieuwe wielerbaanI
Procedure Ruitersteeg
Naamgeving steegjes binnenstad
Verbouwing koetshuis Ambtmanshuis
Wat verder ter tafel komt
Afspraken en rondvraag
Sluiting
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