
Beste mensen,
Waardevol Tiel heeft mede
op aandringen van de
Gelderse Natuur en
Milieufederatie een ziens-
wijze ingediend tegen de
plannen in het kader van het
programma stroomlijn voor
de Stiftsche Waard en de
Dreumelse Waard. De plan-
nen zijn volgens ons eenzij-
dig ingegeven door een onevenwichtige benadering vanuit
waterstaatsbelangen. Er is onvoldoende rekening gehouden
met natuur- en landschapswaarden. Er is niet gekeken naar
enige compensatie van de bedreigde waarden. Om deze
reden heeft Waardevol Tiel tegen deze kaalslag bezwaar
gemaakt. Er zijn ook natuurbeschermers die een heel andere
mening zijn toegedaan over de aard van de te nemen maatre-
gelen. Die denken dat nu nog bezwaar maken sowieso te laat
komt, of de effecten anders inschatten. Of het belang van de
waterafvoer veel hoger inschatten. Tegen Rijkswaterstaat
opboksen is moeilijk, evengoed is een discussie welke
natuur de uiterwaarden verdienen zeker op zijn plaats.
Op de agenda van de komende vergadering zullen we ook
spreken over de plannen van de gemeente om 175 populie-
ren langs Lingeweg en de Stationsstraat in Wadenoijen te
kappen. Vraagi s of de kap op deze schaal noodzakelijk en
welke bomen ervoor terug komen?
Wat er nog meer op de komende vergadering besproken gaat
worden vind u bij de agenda op pagina 4.
U bent van harte welkom op 
Zaterdag 5 december 2015
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Vergadering Waardevol Tiel 7 november 2015
Aanwezig: Willem Spekking, Ton Schiltmans, Jan van Doesburg , Kees van
Groenigen, Ronald van Lith.
Afmeldingen: Ada Mouthaan, Arnoud Reijnen.

Opening
Ton zit voor

Notulen:
de notulen van 3 oktober 2015 worden goedgekeurd en vastgesteld.

Afspraken vorige vergadering:
Het is niet duidelijk of Arnoud al contact heeft gehad met het IVN
Contact met ambtenaar provincie over van Dijkhuizen is door Kees gedaan. De amb-
tenaar was globaal op de hoogte en gaf aan dat een ontwikkeling aan provinciale
eisen moet voldoen.
De heer Vink is geïnformeerd door Ton.
Ronald meldt dat de hekken van de Ruitersteeg vaak dicht zijn.
De afspraak met Ada over de bomenverordening blijft staan.

Mededelingen en stukken:
Kees heeft de GNMF informatie gestuurd over het afsteken van vuurwerk in de
Kleine Willemspolder. Vanuit de klankbordgroep natuur van de gemeente Tiel is de
zaak aangekaart, de klankbordgroep heeft hierover ook contact met de
Vogelbescherming.
Kees meldt dat er 11 oktober een dag van de populier is geweest, dit om de onderge-
waardeerde rol van deze boom in met name de stedelijke omgeving aan te kaarten.
De Raad van State heeft negatief beslist in de zaak die de GNMF mede namens
Waardevol Tiel was begonnen. Wat betekent dat de uitbreiding van Kuehne en Nagel
goedgekeurd is.
Ton meldt dat erop vragen van GroenLinks blijkt dat de gemeente binnenkort bomen
gaat kappen langs de Lingeweg en de Stationsstraat in Wadenoijen. Kees doet
navraag bij de gemeente en kaart het ook aan bij de klankbordgroep natuur.
Eerder hebben Oudheidkamer en Waardevol Tiel een lijst met monument-waardige
panden aan de gemeente voorgelegd. Het trage oppakken van onze voorstellen lijkt
veroorzaakt door slechte communicatie bij de gemeente. Ronald gaat in een vergade-
ring van de Oudheidkamer de gang van zaken aankaarten.

Extra agendapunten:
geen

Herinrichting Waalkade
Ronald is naar de bijeenkomst geweest waar Tielse inwoners met ideeen over een
nieuwe inrichting van de Waalkade konden komen. Ronald constateerde dat toch weer
de gebruikelijke mensen het woord voerden. Die niet zozeer het algemeen belang op
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het oog hadden maar vooral hun eigen stek. Ook waren de voorstellen niet erg con-
creet. De gemeente Tiel huurt de Waalkade van eigenaar Rijkswaterstaat.

Zienswijze Bommelweg 26-27a
Op 15 oktober 2015 hebben B&Wvan Tiel het wijzigingsplan Buitengebied
Bommelweg 26 27a ongewijzigd vastgesteld. Onze zienswijze is dan ook ongegrond
verklaard.
Willem wil nagaan hoe het juridisch zit met de bouwblokken.
Vanaf 29 oktober ligt het plan gedurende zes weken ter inzage en kunnen we een
beroepschrift bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State indienen.

Bestemmingsplan Buitengebied
Op 20 oktober 2015 hebben we met de gemeente Tiel gesproken over de concept-
visie Buitengebied, een voorfase van een nieuw bestemmingsplan buitengebied.
Arnoud zal onze inbreng nog op schrift zetten en naar de gemeente sturen.
De Vereniging Lingelandschap hebben we eerder gevraagd ook te reageren op de con-
cept-visie. Dit omdat een aanzienlijk deel van het Tielse buitengebied door de Linge
en de aanliggende uiterwaarden en oeverwallen bepaald wordt. Inmiddels heeft de
Vereniging Lingelandschap ook een schriftelijke reactie naar de gemeente Tiel
gestuurd.

Wat verder ter tafel, rondvraag en afspraken
We brainstormen over de projecten van Hart van Tiel om de openbare ruimte van de
binnenstad op te knappen. Ton vertelt er een en ander over . Foto's van Jan moeten
voorstellen van Ton ondersteunen. Eerder heeft Ton al het idee van muurschilderingen
in steegjes geopperd. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn onder meer de
Waalcrossers, en de Tielse patriot Joan Derk baron van der Capellen tot den Pol.
Afhankelijk van de vorm zou stadsverteller Sven Ariaans een rol kunnen spelen.
BATO zou een fototentoonstelling in een leegstaande winkel kunnen inrichten. Veel
steden hebben tegenwoordig filmpjes die de groei van de bebouwde omgeving van de
afgelopen millenniums weergeven. Bijvoorbeeld over de stad Utrecht.
Kees geeft aan dat hij maart 2016 gaat stoppen met zijn werk voor Waardevol Tiel.

Afspraken:
contact Arnoud met IVN
Ada: Bomenverordening herplantplicht
Kees: bomenkap Wadenoijen
Ronald: aankaarten monumentenvoorstellen
Willem: bouwblokken Bommelweg
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Voorstel vergaderingen 2016 Aanvang 14.00 uur Plaats: Kerkstraat 32

zaterdag 9 januari 2015
zaterdag 6 februari
zaterdag 5 maart
zaterdag 2 april
zaterdag 7mei
zaterdag 4 juni
zaterdag 2 juli
zaterdag 3 september
zaterdag 1 oktober
zaterdag 5 november
zaterdag 3 december

Vergadering 2015
5 december 2015 Aanvang 14.00 uur Plaats: Kerkstraat 32

Agenda voor Waardevol Tiel 5 december 2015

Opening
Notulen 7 november 2015 
Afspraken van vorige vergadering
Mededelingen en stukken
Vaststellen extra agendapunten
Bestuur
Vergaderingen 2016
Brief Stiftse Uiterwaarden
Reactie op concept-visie Buitengebied
Wat verder ter tafel komt
Rondvraag en afspraken
Sluiting


