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Beste mensen,
Met welke zaken is
WAARDEVOL TIEL Waardevol Tiel de afgelopen
maand bezig geweest? In deze
voortzetting van:
maand van bomenkap en
Milieuwerkgroep Tiel
boomfeestdag ligt het voor de
hand dat hier onze bijzondere
www.waardevoltiel.nl
aandacht naar uit is gegaan.
Het kappen van de populieVoorzitter:
ren langs de Lingeweg en de
Arnoud Reijnen
Stationsstraat in Wadenoyen
is in de vorige vergadering al aan de orde geweest, maar
Secretaris:
inmiddels kan gemeld worden dat langs de Lingeweg een keuvacature
rige rij essen is gepoot. Bovendien heeft de gemeente daarbij
ook aan ons verzoek voldaan om de bomen tevens te planten
Penningmeester:
in de voorheen kale berm tegenover de toegangs weg naar de
Ronald van Lith
brug van Thedingsweerd.
rhvanlith@gmail.com
De te kappen populieren langs de Stationsstraat zullen volcontributies/donaties
gend jaar op de boomfeestdag van 15 maart vervangen worING betaalrekening:
NL17INGB0003386081 den door eiken. En ook hier zal de maximale bermlengte van
Dreef tot Breedestraat worden volgeplant, zodat er meer
t.n.v.
“WAARDEVOL TIEL” bomen terugkomen dan er stonden. Bovendien worden er
werkgr cultuurhistorie/leef- langs de nu kale Bommelweg eiken geplant waar de bermbreedte dat toelaat. Ook ons verzoek tot het beplanten van de
omg. te Tiel
westelijke berm van de Groeneweg zal de gemeente in ogenBIC : INGBNL2A
schouw nemen Men zal kijken naar de kwaliteit van de enkele
nog restende populieren en dan bepalen of het verstandig is
Info en contact:
om nu bomen te zetten en dit later aan te vullen als de popuwaardevoltiel@gmail.com lieren weg moeten, of dat het beter is nog een paar jaar te
wachten en dan alles in één keer vervangen.
Meidoornstraat 12
Voorts hebben Peter Schipper en Ton Schiltmans de afgelopen
4001 ZE Tiel
maand een stegenwandeling gemaakt met niet minder dan 22
0344612328
enthousiaste leden van Tielse Binnenstads Vereniging
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Uw bent van harte welkom op de vergadering van zaterdag 2 april 2016 om 14.00
uur.
Plaats: Kerkstraat 32.
De agenda voor deze vergadering vind u op pagina 4.

Waardevol Tiel zoekt een nieuwe secretaris. Taken zijn het
bijwonen en notuleren van de maandelijkse vergadering,het
samenstellen van ons blad en het onderhouden van de diverse contacten met instanties en leden. De werkzaamhedenen
kunnen in overleg deels door anderen verricht worden.
Vergadering Waardevol Tiel 5 maart 2016.
Aanwezig: Jan van Doesburg, Willem Spekking, Ronald van Lith, Peter Schipper,
Ton Schiltmans, Kees van Groenigen, Arnoud Reijnen en Ada Mouthaan.
Afmeldingen: geen.
Opening.
De notulen van 6 februari worden vastgesteld.
Afspraken vorige vergadering.
Kees heeft het pamflet over deTielse stegen naar Gerard Volmer gestuurd. Besloten
wordt om de binnenstadsvereniging een voorstel te doen van een vergoeding van
€50.- voor de stadswandeling door de Tielse stegen, door Peter, Ton en Jan. Het idee
wordt geopperd van deze gelegenheid gebruik te maken om meer bekendheid te
geven aan het werk van Waardevol Tiel. Dit resulteert in het voorstel dat Jan een concept folder zal opstellen en rondmailen aan de deelnemers van de vergadering, zodat
iedereen er op kan reageren.
Ton heeft contact opgenomen met Kim Wiersma over de toegang Ruitersteeg; dit
blijkt tot nu toe echter niet het gewenste effect te hebben.
Voorts heeft hij gebeld met het Waterschap over de Spoorsingel en ten gevolge daarvan een mailtje ontvangen van projectleidster Karin van Doremalen van de gemeente.
Daar de roeken beschermd zijn en door de kap van bomen verjaagd zullen worden,
dient er ontheffing van de verbodsbepaling in de Flora en Fauna wet aangevraagd te
worden. Als hier meer duidelijkheid over is, wordt Ton (en Ada) hierover geïnformeerd door de gemeente.
De oproep voor een nieuwe secretaris na vertrek van Kees is door hem in het krantje
geplaatst, maar heeft nog geen reacties opgeleverd. Ada zal proberen een vervanger te
vinden via de site “Actief in Tiel” en Mozaiek.
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Zoals afgesproken heeft Kees gegevens van de “actieve” bewoner aan Peter doorgegeven m.b.t. het nieuwe Kwadrant.
Willem doet de suggestie om in de te bouwen geluidswand van de nieuwe Kwadrant
een fietsenstalling op te nemen. Voorts ligt er een voorstel om inpandig te laden en te
lossen zoals ook bij de Kranshof plaats vindt.
Mededelingen en ingekomen stukken.
Kees moet door een zittende bestuurder uitgeschreven worden bij de Kamer van
Koophandel. Afgesproken wordt dat Ronald dit zal doen daar hij is aangemeld bij de
KvK. Voorts zal Kees ervoor zorg dragen dat post van de gemeente en b.v. het GNMF
naar Ronald gaan.
Vertegenwoordiging in de klankbordgroep natuur.
Ada zal dit overnemen van Kees. De eerstvolgende vergadering in maart is echter nog
niet vastgesteld.
Eindverslag inspraak gebiedsvisie Buitengebied.
Peter brengt naar voren dat In de vergadering van de Commissie Ruimte van a.s.
dinsdag de commissie dreigt te kiezen voor de variant dat Fruittelers onbeperkt hun
bedrijf mogen uitbreiden voor het sorteren, schoonspoelen en verpakken van fruit
van derden. Waardevol Tiel is hier absoluut op tegen, daar dit betekent dat er bedrijfsruimte gecreeerd wordt buiten de bebouwde kom, wat een ongewenste precedentwerking ten gevolge kan hebben. Waardevol Tiel is van mening dat uitbreiding slechts
onder beperkte voorwaarden kan worden toegestaan. Kees zal hierover een brief
opstellen. Arnoud bekijkt hem en mailt hem door naar de raadsfracties.
Wat verder ter tafel komt.
Ton deelt mee dat het Colege van B en W een Bed and Breakfast in de uiterwaard
van de Linge wil toestaan.
Arnoud vraagt als lid van de Klankbordgroep Dijkverzwaring Tiel- Waardenburg, of
de aanwezigen het ruimtelijk ontwerp willen opzoeken onder Waterschap. Zie 2 linken, deze bekijken en reageren graag.
Op 16 maart is er in de Beurs t.o. het Lingecollege een presentatie door de gemeente
van het nieuwe ontwerp Waalkade. Een aantal aanwezigen zullen erheen gaan.
Feestelijke bijeenkomst.
Aan het eind van de vergadering was er, ter gelegenheid van het afscheid van Kees,
een feestelijke bijeenkomst op de beneden verdieping, waarvoor ook Huub van
Heiningen en Nette Diepenveen waren uitgenodigd. Huub bleek helaas om persoonlijke redenen niet aanwezig te kunnen zijn.
Arnoud dankte Kees voor de bijzonder prettige wijze waarop hij sinds de jaren negentig de functie van secretaris heeft vervuld en benoemde hem bij acclamatie tot Erelid
van de vereniging.
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Afspraken.
Jan maak een concept folder voor Waardevol Tiel.
Ada probeert een vervanger voor Kees als secretaris te vinden.
Enkelen van ons gaan naar de presentatie Plan Waalkade op 16 maart a.s. in de
Beurs.
Brief naar ProRail over bomen spoorsingel (Arnoud)

vergaderingen 2016
Aanvang 14.00 uur
Plaats: Kerkstraat 32
zaterdag 2 april
zaterdag 7 mei
zaterdag 4 juni
zaterdag 2 juli
zaterdag 3 september
zaterdag 1 oktober
zaterdag 5 november
zaterdag 3 december
Agenda voor Waardevol Tiel 2 april 2016
Opening.
Notulen 5 maart 2016.
Afspraken van vorige vergadering.
Mededelingen en stukken.
Vaststellen extra agendapunten.
Stand van zaken diverse taken secretariaat.
Beoordeling flyer.
Cultuurdag 2016.
Wat verder ter tafel komt.
Rondvraag en afspraken.
Sluiting.
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