
Beste mensen,

Enkele weken geleden stond er
een artikel in de Gelderlander
over een rooskleurige toekomst
voor steden die goed omgaan
met hun historische binnenstad.
Ook Tiel werd in dat rijtje
genoemd. De eerste gedachte
wanneer je Tiel in dat rijtje ziet
staan is: dat berust op een mis-
verstand. Geen gekke gedachte
bleek een paar dagen later in
een interview met Peter Schipper over een heel ander onderwerp,
zijn ambassadeurschap voor Tiels erfgoed. Want aan het eind van het
artikel werd opeens de vraag gesteld wat hij vond van het feit dat
Tiel in dat rijtje van steden die goed omgaan met hun historie, werd
genoemd. Ook hij was op zijn zachts gezegd verbaasd.
Dat de binnenstad van Tiel nog steeds de potentie heeft echt in dat
rijtje te passen, maakt het zinnig te blijven pleiten voor behoud van
monumentale gebouwen en voldoende aandacht voor archeologie.
Ook al heeft het bestuur bij ons de naam tot nu toe heel veel van
deze elementen om zeep geholpen te hebben. Zoals recent nog het
gebouw van de Julianaschool. Waar dan wel de bereidheid van het
bestuur staat om de voorstellen van onze kant voor uitbreiding de
gemeentelijke monumentenlijst over te nemen.

Op de komende vergadering zullen we onder meer praten over de
plannen voor de klimaatdijk en nieuwe natuur in Tiel Oost.

De volledige agenda staat op pagina 4
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Vergadering Waardevol Tiel 5 oktober 2013
Aanwezig: Ton Schiltmans, Jan van Doesburg, Arnoud Reijnen, Kees van
Groenigen
Afmeldingen: Janny van Keulen, Peter Schipper, Ada Mouthaan.

Opening: de notulen van 7 september 2013 worden goedgekeurd.
Naar aanleiding van: Jan meldt mede namens Ada dat de te kappen boom
aan de Stationsstraat waarvan sprake was, niet aan de kant van de
Boterkampsteeg staat maar waarschijnlijk in de tuin van de witte villa
Stationsstraat 1. Jan heeft daar inmiddels foto's van gemaakt. Kees zal nu
navraag doen.
Kees herinnert aan de te maken fietstocht die de vorige maal was afgespro-
ken. Voor de komende weken wordt en nieuwe poging afgesproken.

Mededelingen en stukken
Uitnodiging GNMF cursusavonden. De  GNMF organiseert voor vrijwilli-
gers van de aangesloten organisaties een tweetal cursussen: bescherming van
bomen en de natuurtoets in het ruimtelijk plan. Beide onderwerpen zijn zeer
nuttig voor ons. Maar een alternatief wat opkomt is dat we met behulp van
lokale deskundigheid zelf iets rond deze onderwerpen organiseren, ook voor
andere Tielse geïnteresseerden.
Concept van verkiezingsprogramma van D66 met verzoek voor commentaar.
Al eerder was er een soortgelijke vraag van de PvdA. We maken een reactie
die voor alle politieke partijen input geeft. Arnoud gaat hiermee aan de slag.
Twee zienswijzen van ons over de verplaatsing van het tuincentrum in
Wadenoijen.
Een tweetal stukken van de Omgevingsdienst Regio Arnhem. Het betreft het
besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland tot instemming met het eva-
luatieverslag van de sanering van de voormalige vuilnisbelt aan de
Echteldsedijk.
Knipsels: de aankoop van de Boterkampsteeg door de gemeente ten behoeve
van de ontwikkeling van de Burense Poort, het akkoord over de klimaatdijk
en natuur in Tiel Oost,het behoud van het ruilverkavelingslandschap in het
westen van de gemeente Maas en Waal en als laatste diverse knipsels over de
Logistieke Hotspot.

Extra agendapunt: geen
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Voorstellen voor gemeentelijke monumentenlijst
In het gesprek dat vertegenwoordigers van Oudheidkamer en Waardevol Tiel
met de gemeente hadden, bleek dat de gemeente de lijst die eerder al namens
Oudheidkamer en Waardevol Tiel was ingediend positief ontvangen is. Wat
zoiets betekent dat de voorstellen in pricipe overgenomen worden. Ook ver-
dere uitbreiding lijkt mogelijk. De lijst kan nu ook op onze eigen website.

Bestemmingsplan Tiel Oost
Onze argumenten in de zienswijze over het BPTiel Oost zijn alle afgewezen
door de gemeenteraad.
Wij blijven van mening dat de beschrijving van de cultuurhistorie onvol-
doende is.

Verplaatsing tuincentrum Wadenoijen
We hebben een tweetal zienswijzen ingediend die betrekking hebben op de
verplaatsing van het tuincentrum van Schelling aan de Lingeweg in
Wadenoijen. Het ene betreft het maken van een buitenplaats op de oude plek
en is een wijziging van het bestemmingsplan buitengebied, het andere betreft
een ontwerp-bestemmingsplan. 
De zienswijzen stellen vragen bij de gemaakte natuurtoetsen, de massaliteit
van de nieuwe buitenplaats en de aantasting van de open ruimte van de
Hamsche Biezen van de nieuwe locatie.
We gaan nog de precieze procedure voor deze zienswijzen na.

Ontwikkelingen Logistieke Hotspot
De artikelen die de laatste tijd over de logistieke hotspot verschijnen lijken
twee zaken op te leveren. Allereerst lijkt Biezenburg minder in beeld en ten
tweede wordt er over ontwikkelingen in een veel groter gebied rond Tiel
gesproken. We nemen contact op met de GNMF om hun kijk op de zaak te
vernemen.

Afspraken en rondvraag
Plannen fietstocht
Informaties inwinnen over treurberk aan Stationsstraat
Benaderen deskundigen voor tweetal cursussen
Reacties op verkiezingsprogramma
Contact met GNMF over Logistieke Hotspot
Uitzoeken procedures voor zienswijzen tuincentrum
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Vergaderingen 2013 Waardevol Tiel

zaterdag 2 november Kerkstraat 32
zaterdag 7 december

Agenda voor 2 november 2013 Waardevol Tiel

Opening
Notulen 5 oktober 2013
Mededelingen en stukken
Vaststellen extra agendapunten
Klimaatdijk en natuur in Tiel Oost
Ontwikkelingen Logistieke Hotspot
Wat verder ter tafel komt
Afspraken en rondvraag
Sluiting


