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De laatste weken en de
komende tijd vind er veel
overleg plaats met de
gemeente Tiel. Zo ontvingen we kort na onze laatste
vergadering, samen met de
Oudheidkamer en de
klankbordgroep natuur,
een uitnodiging van de
gemeente Tiel voor overleg over het nieuwe bestemmingsplan buitengebied. Vraag aan ons was: welke ontwikkelingen spelen er die van belang kunnen zijn voor
een nieuw bestemmingsplan buitengebied? Van te voren
hebben we met ook met de GNMF de klok gelijk gezet.
Daarnaast praatten we of gaan nog praten met de
gemeente over de afsluiting van de Ruitersteeg, een nieuwe Beeldkwaliteitsvisie en de verbouwing van het koetshuis.
Stuk voor stuk zijn het ook zaken waarbij resultaten niet
gelijk behaald zullen worden, het vraagt langduriger
inzet. Maar misschien betekent het ook dat de gemeente
ons serieus wil nemen.
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De volledige agenda staat op pagina 4.
U bent van harte welkom op
Zaterdag 1 november 2014 om 14.00 uur
Plaats: Kerkstraat 32
Het Bestuur

Vergadering Waardevol Tiel 4 oktober 2014
Aanwezig: Jan van Doesburg, Arnoud Reijnen, Ronald van Lith, Ton
Schiltmans, Kees van Groenigen
Afmeldingen: Ada Mouthaan, Peter Schipper
Opening: de notulen van 6 september 2014 worden goedgekeurd
Mededelingen en stukken: geen
Extra agendapunten
TEC
Nieuw Bestemmingsplan Buitengebied
In 2013 is er een beeldvormingsavond geweest, wij hebben in een ingezonden
stuk in de Gelderlander onze visie op het buitengebied gegeven en onze
bezorgdheid over ideeën die bij fruittelers leven over uitbreiden van activiteiten
in het buitengebied uitgesproken. Recent is het plan van aanpak in de commissie
Ruimte besproken. Op dit moment is niet duidelijk hoe snel vervolgstappen
gezet worden en op welk moment onze inbreng gegeven kan worden. We wachten op dit moment even af. Wel zijn we ons recent bezig gaan houden met het
gebied van de Dode Linge . De bescherming van dit gebied zal ongetwijfeld een
aandachtspunt voor ons zijn in het nieuwe bestemmingsplan.
Inrichting nieuwe wielerbaan
We vinden dat bij de inrichting van een nieuwe wielerbaan aan de
Schaarsdijkweg het uitgangspunt in elk geval moet zijn dat het om overgangsgebied gaat, tussen de rand van de bebouwde kom van Tiel en het gebied van de
Linge. Wij zijn ervoor dat net als bij de nabij gelegen Berenkuil op het terrein
fruitbomen worden geplant en het gebied zo deels het karakter van een boomgaard krijgt.
Andere vragen die bij ons leven zijn de aard van de aanbesteding: Europees of
lokaal en wie de eigenaar wordt van het terrein. Ook een plantekening is bij het
beoordelen van het geheel nodig.
Ton zoekt een en ander uit.
Procedure Ruitersteeg
Na het eerste gesprek van ons met de gemeente over onze bezwaren om de
Ruitersteeg af te sluiten met een hek is er nu eindelijk een uitnodiging voor een
vervolggesprek, dan hopen we ook eindelijk antwoord te krijgen op onze eerdere vragen. Wij zullen in elk geval pleiten voor de inzet van bewakingscamera's,
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stadswachten en wijkagenten.
Naamgeving steegjes binnenstad
In het recente pamflet over de steegjes wordt vermeldt dat bestaande steegjes
namen hadden. Dit zou opnieuw moeten gebeuren Ook nieuwe steegjes zoals bij
de nieuwbouw van de Westluidense Poort zou een toepasselijke naam moeten
krijgen. Ton, Jan en Peter maken een redegevend voorstel.
Verbouwing koetshuis
Er is een aanvraag om het koetshuis in de tuin van het Ambtmanshuis te verbouwen. Naar verluidt komt er een keukenfunctie. Wii vragen ons af of deze verandering kan stroken met de status van rijksmonument. Arnoud gaat hiermee aan
de slag.
Renovatie TEC
De aanvraag voor een kapvergunning leidde tot een bezwaarschrift van ons en
vervolgens een gesprek met ambtenaren hoe met onze bezwaren om te gaan.
Gelijktijdig startte de procedure bij de bezwarencommissie. De hoorzitting werd
aangehouden en ondertussen werden de werkzaamheden waarvoor de bomen
moesten wijken gewoon gestart. Dat resulteerde in meer dan een meter grond
rond de stammen van de te kappen bomen en het is daarom de vraag of dat niet
tot hetzelfde resultaat leidt als het opgeschorte kappen. De afweging die de
bezwarencommissie moet maken of de bomen voldoende natuur- en cultuurhistorische waarden bezitten om kappen af te wijzen kan zo misschien niet meer
gemaakt worden.
Daarnaast vonden we de summiere informatie bij de aangevraagde kapvergunning exemplarisch voor hoe kapvergunningen gepubliceerd worden, en in overleg met de Oudheidkamer was dit aanleiding bij de gemeente Tiel aan te dringen
op uitvoeriger en vollediger informatie bij de publicatie van de aanvragen. Er is
inmiddels een gesprek geweest met de wethouder. Wordt vervolgd.
Rondvraag
Ronald vraagt waar het infobord op het Kalverbos met historische info is gebleven. Kees zal hier naar informeren.
Ton stelt voor gegevens van monumenten die nu verstopt aanwezig zijn op de
website van de gemeente Tiel op onze eigen website te zetten. Het gaat dan om
gemeentelijke monumenten, rijksmonumenten, de voorlopige lijst van onze
inventarisatie samen met de Oudheidkamer en de inventarisatie van waardevolle
panden die de gemeente heeft opgesteld. We gaan dit nog verder uitwerken.
Jan laat de lijst zien van plaatsen waar in Tiel en directe omgeving benzine en
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andere brandstoffen worden verkocht. Wij gaan deze lijst gebruiken bij de plannen voor een tankstation voor van Dijkhuizen aan de Industrieweg.

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

Agenda voor Waardevol Tiel 1 november 2014
Opening
Notulen 4 oktober 2014
Mededelingen en stukken
Vaststellen extra agendapunten
Bijeenkomsten over nieuw Bestemmingsplan Buitengebied
Presentatie Beeldkwaliteitsvisie
Verbouwing koetshuis
Wat verder ter tafel komt
Afspraken en rondvraag
Sluiting
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