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Wat de ontwikkelingen van de
Logistieke Hotspot
Rivierenland nu precies inhouden, lijkt in elk geval voor de
buitenstaander vaak te veranderen. Soms lijkt het niet meer
als een grote ballon die enkel
in de lucht hangt om als een
groot soort blikvanger de
logistieke kwaliteiten van
Rivierenland onder de aandacht te brengen. De aanvankelijke
focus op Biezenburg is veranderd op en veel groter gebied.
Onmiskenbaar is de ligging van het Rivierenland gunstig voor de
transportsector. Of dat dan moet door je kost wat kost te willen
positioneren, en het landschap maar opoffert, langs bijvoorbeeld
de A2 of Biezenburg. Met als (schijn)argument dat het goed is
voor de werkgelegenheid?
Een heel andere benadering is een initiatief van Milieudefensie en
Natuur &Milieu om de A15 als eerste snelweg ter wereld 100%
duurzaam te maken. (http://www.projecta15.nl/)
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Op de komende vergadering zullen we onder meer praten over het
bestemmingsplan Tiel Oost, de plannen voor het verplaatsen van
het tuincentrum in Wadenoijen naar de Hamsche Biezen en de
voorstellen van Oudheidkamer en Waardevol Tiel voor nieuwe
gemeentelijke monumenten.
Voor de volledige agenda kijkt u op pagina 4
Voor de komende vergadering bent U van harte welkom op
Zaterdag 5 october 2013
Aanvang 14.00 uur
Plaats: Kerkstraat 32
Het Bestuur

Vergadering Waardevol Tiel 7 september 2013
Aanwezig: Ton Schiltmans, Jan van Doesburg, Arnoud Reijnen, Kees
van Groenigen, Ada Mouthaan.
Afmeldingen: Janny van Keulen en Peter Schipper.
Opening: door een misverstand kunnen we niet op de afgesproken
locatie vergaderen, maar gelukkig zit het weer mee. Zo komen we via
een kleine omweg door de binnenstad, waarbij Arnoud ons en passant
nog een mooi historisch pand laat zien, bij terras van het net weer geopende Bellevue terecht, waar de vergadering dan officieel kan beginnen.
De notulen van 6 juli 2013 worden goedgekeurd. Ada meldt dat Wil
Lases niet voldoende afweet van de klimaatdijk om ons te kunnen
adviseren. In een later stadium zou dat eventueel wel kunnen.
Volgens Ton kunnen op een brede dijk wel bomen geplant worden.
Kees zal Ada nog stukken sturen.
Mededelingen en stukken
Een knipsel uit de Gelderlander van 29082013 met als kop
"Containeroverslag via spoor past nergens goed". Hoe een en ander
verband houdt met de overslagplannen van Biezenburg is ons niet op
voorhand duidelijk. We leggen voor verduidelijking contact met de
Gelderse Natuur en Milieufederatie.
Ada meldt de aanvraag voor het kappen van een treurberk aan de
Stationsstraat. Ze gaat naar het omgevingskoket voor meer informatie.
Jan zal ook nog foto's van de boom maken.
Brief namens provincie Gelderland over instemming met evaluatieverslag sanering Echteldsedijk.
Kees heeft inmiddels foto's via het archief van Tine Rijksen. Jan zal ze
afdrukken met de beschrijvende tekst erbij. Daarna worden ze via de
familie aan Tine gegeven.
Extra agendapunt: verplaatsing tuincentrum Lingeweg Wadenoijen
In tegenstelling tot wat eerder gemeld zijn de stukken voor de fiets- en
wandelroutes nog niet af. Arnoud stelt voor nogmaals een fietstocht te
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maken.
Verplaatsing tuincentrum
Er zijn plannen om het tuincentrum aan de Lingeweg in Wadenoijen te
verplaatsen naar de Hamsche Biezen. Op de plek van het huidige tuincentrum wordt dan een buitenplaats gerealiseerd. Voor beide ontwikkelingen zijn plannen opgesteld waar inspraak op mogelijk is.
Gezien de termijn van inspraak hebben vast voorlopige zienswijzen
ingediend met vermelding dat nadere argumentatie volgt. Bij deze
nadere argumenten zullen we ingaan op aspecten van natuur,archeologe
en ruimtelijke ordening. Arnoud maakt concepten. Kees verzorgt het
inleveren bij de gemeente.
Voorstellen voor nieuwe gemeentelijke monumenten
Er is nu een definitieve lijst met panden die volgens de samenstellers
van Oudheidkamer en Waardevol Tiel verdienen op de lijst van
gemeentelijke monumenten te komen. Officieel zal de lijst nog bij de
gemeente aangeboden worden Daarna zal er een discussie met de
gemeente kunnen volgen over de lijst met voorstellen.
De welstandsnota bevat ook nog veel potentiële gemeentelijke monumenten, die zitten hier nog niet bij evenals de zogenaamde ensembles
die de stadsbouwmeester heeft genoemd.
Afspraken en rondvraag
Contact met GNMF over Logistieke Hotspot (Kees)
Plannen fietstocht (Kees)
Informaties inwinnen over treurberk aan Stationsstraat (Ada)
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Vergaderingen 2013 Waardevol Tiel
zaterdag 5 oktober
zaterdag 2 november
zaterdag 7 december

Kerkstraat 32

Agenda voor 5 october 2013 Waardevol Tiel
Opening
Notulen 7 september 2013
Mededelingen en stukken
Vaststellen extra agendapunten
Voorstellen voor gemeentelijke monumentenlijst
Bestemmingsplan Tiel Oost
Verplaatsing tuincentrum Wadenoijen
Ontwikkelingen Logistieke Hotspot
Wat verder ter tafel komt
Afspraken en rondvraag
Sluiting
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