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Beste mensen,
Aan de bezwaren in onze
zienswijze op het wijzigingsplan voor het veranderen van fruitbefrijf
Menoelong aan de
Bommelweg in Wadenoijen
is het college van B en W
op geen enkele wijze tegemoet gekomen. Misschien
niet verwonderlijk omdat in
het college dat er sinds 2014 zit de VVD aanschoof, de partij
die ondernemers in het buitengebied de ruimte wil geven.
Het vorige college wees de plannen van Menoelong nog af
en gaf onder meer als reden om niet mee te werken aan dat
het een precedent zou scheppen wanneer er vooruit zou worden gelopen op het nieuwe bestemmingsplan buitengebied.
Ondertussen wordt er aan dit nieuwe bestemmingsplan
gewerkt en praten we mee. We trekken samen op met de
Gelderse Milieu en Natuurfederatie, IVN en Vereniging
Lingelanschap. Een belangrijk punt van bezwaar zal de door
delen van de Tielse politiek gesteunde plannen voor bebouwing bij het gat van Mourik worden. Die plannen lijken
voort te komen uit de wens rijkere mensen naar Tiel te lokken. Aantasting van het open karakter van het Lingegebied is
dan blijkbaar minder belangrijk.
Wat er op de komende vergadering besproken gaat worden
vind u bij de agenda op pagina 4.
U bent van harte welkom op
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Zaterdag 7 oktober 2015
Aanvang 14.00 uur
Plaats: Kerkstraat 32
Het Bestuur

VERGADERING WAARDEVOL TIEL 3 OKTOBER 2015
Aanwezig: Ton Schiltmans, Ronald van Lith, Ada Mouthaan (notulist) en
Arnoud Reijnen (voorzitter).
Afmeldingen: Peter Schipper, Kees van Groenigen, Jan van Doesburg.
OPENING EN NOTULEN
De notulen van 5 september 2015 worden goedgekeurd en vastgesteld.
AFSPRAKEN VORIGE VERGADERING
In Memoriam Carla Daalderop (Arnoud), foto’s Het Geheime Tiel doorsturen ( Kees) nieuwe afspraak met de hr. Vink ( Kees),gegevensbestand
bomen navragen ( Kees en Ada), boeket voor Janny (Kees), brief nadere
argumentatie Bommelweg ( Ton en Kees). Contact over nieuw BP Buiten
met IVN ( Arnoud) en Lingelandschap ( Ton), contact met Heumen de
Sitter ( Ton).
MEDEDELINGEN EN STUKKEN
Ronald deelt mee dat de Ruitersteeg overdag vaak afgesloten is, wat in
strijd is met de afspraken. Hem wordt gevraagd hierover data te verzamelen. Ton heeft de hr. Van Es (van Heumen de Sitter Stichting) gemaild om
hem door te geven dat de hr. Vink erop tegen is om de grond te verkopen.
De heer van Es heeft daarop gemeld dat hij dit gegeven mee zal nemen
naar de bestuursvergadering in december. Arnoud heeft nog geen contact
opgenomen met het IVN; onduidelijk is of er al een nieuwe voorzitter is.
Ada heeft Benno Jagt van de gemeente Tiel gesproken m.b.t. de bedreigde
populieren aan de Spoorsingel. De gemeente doet een onderzoek naar de
roeken die in deze bomen nestelen en naar de veiligheid m.b.t. de bomen
i.v.m. afbrekende takken. De meeste bomen staan op grond van Pro Rail
en voor populieren is in Tiel geen kapvergunning nodig. Ada zal in de
Bomenverordening Tiel nagaan of er een herplantplicht van toepassing is.
HERINRICHTING WAALKADE
Op 15 oktober 2015 nodigt de gemeente geinteresseerden uit om nieuwe
plannen voor de Waalkade te maken, nu het aantal parkeerplaatsen teruggaat van 700 naar 200. Ronald gaat naar de bijeenkomst. De Waalkade is
overigens van Rijkwaterstaat.
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GESPREK MET DE HR. VINK
Arnoud, Ton en Kees hadden een gesprek met de hr. Vink, die weigert
grond te verkopen ten gunste van de bouw van een benzinestation voor
Van Dijkhuizen . Van Dijkhuizen moet nl weg van de dijk en de Veemarkt.
Het nieuwe station komt dan echter in een waardevol landschap te liggen
dat bescherming behoeft. Nu ontstaat echter de mogelijkheid bestaat dat de
gemeente gaat onteigenen. Hij kan het beste een advokaat in de arm nemen
met verstand van ruimtelijke ordening. Arnoud adviseert om nog geen contact op te nemen met de staten maar eerst van een ambtenaar van de provincie te horen wat hun mening is.
ZIENSWIJZE BOMMELWEG 26-27a
De zienswijze Bommelweg is ingediend en de bouwvergunning is aangevraagd. Bezwaar en beroep kunnen succes hebben, maar kunnen vervolgens langs juridische weg weer ongedaan worden gemaakt volgens
Arnoud. Waardevol Tiel is geen belanghebbende in deze kwestie en het
heeft dan ook geen zin om er verder iets aan te doen.
BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED
Het gaat om in dit geval om bebouwing rond de Plas van Maurik, waar
overigens nog geen concreet plan voor is . CDA, VVD en D’66 zien er wel
wat in. In geval van het stichten van een landgoed heeft Waardevol Tiel er
geen probleem mee omdat het dan om een groene, openbare bestemming
gaat. Argument tegen bebouwing moet zijn dat deze in fraaie natuur
plaats vindt, die in Tiel toch al schaars is en waar geen enkele noodzaak
voor aanwezig is. Arnoud wil het IVN benaderen om samen op te trekken
en de publiciteit te zoeken.
RUIMTE VOOR DE RIVIER
Dijkverzwaring tussen Tiel en Waardenburg. Arnoud neemt deel aan een
klankbordgroep van het Waterschap m.b.t. natuur en culturele waarden
van het rivierenlandschap die mogelijk in het gedrang komen. Hieraan
nemen deel omwonenden, belangengroepen en deskundigen. Arnoud doet
dit namens het GNMF, het IVN, Stadsherstel(dijkhuisje) en Waardevol
Tiel. Hij pleitte voor behoud van de kasteeldijk bij Waardenburg, de dikke
toren van Varik, en wetland Passewaay. Voorts geeft hij uitleg bij een foto
waarin sommige dijkvakken in rood staan aangegeven, wat betekent dat bij
de verwachte klimaatveranderingen de dijken niet hoog genoeg zijn en
sommige delen geel zijn wat betekent dat er piping voorkomt.
Tot nu toe is er nog geen keuze gemaakt voor een ontwerp, op welke wijze
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de dijkvoet verzwaard zal worden, hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden. Provinciale Staten stemde wel reeds in met hoogwatergeul bij
Varik, waardoor de waterspiegel in de omgeving 50 cm verlaagd wordt en
de verhoging van de dijken beperkt kan blijven. Ook de uiterwaarden spelen hierbij een rol, deze behoren tot de Natura 2000 gebieden.
RONDVRAAG EN AFSPRAKEN
Arnoud neemt contact op met het IVN
Ton belt een ambtenaar van de provincie
De hr.Vink informeren m.b.t. een jurist en eventuele juridische bijstandsverzekering
Ronald gaat 15 oktober naar bijeenkomst over plannen voor de Waalkade
en verzamelt data afsluiten hek Ruitersteeg.
Ada kijkt de Bomenverordening na m.b.t. de populieren Spoorsingel
Arnoud kan de volgende vergadering op 7 november 2015 niet aanwezig
zijn.
____________________________________________________________
VERGADERINGEN 2015
Aanvang 14.00 uur
Plaats: Kerkstraat 32
zaterdag 7 november
zaterdag 5 december
AGENDA VOOR WAARDEVOL TIEL 7 NOVEMBER 2015
Opening
Notulen 3 oktober 2015
Afspraken van vorige vergadering
Mededelingen en stukken
Vaststellen extra agendapunten
Herinrichting Waalkade
Zienswijze Bommelweg 26-27a
Bestemmingsplan Buitengebied
Wat verder ter tafel komt
Rondvraag en afspraken
Sluiting
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