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Laatst was er een beeldvormingsavond in de raadszaal over het
buitengebied van Tiel. Dit als eerste stap voor een opvolger van
het BP Buitengebied van 2004.
Het was voor de goede verstaander verbazingwekkend hoe een
van de inleiders, de vertegenwoordiger van het LTO, de belangen en de argumenten van de
fruitsector verwoordde. Kort
gezegd kwam het erop neer dat als iets een belang van deze sector
vormde het als een algemeen belang gezien kon worden. Terwijl er een
heleboel valt af te dingen op ontwikkelingen die op een soort industrialisatie van het platteland en grootscheepse nevenactiviteiten van de
fruitsector gezien moeten worden. Wat ook geeft te denken: het argument dat de extra activiteiten op een bedrijventerrein thuishoren probeerde de man van het LTO te pareren met het argument dat de grond
daar veel meer kost. Er zijn misschien nog geen goede maatstaven om
aantasting van bijvoorbeeld het landschap door verbreding van wegen,
intensiever verkeer of meer bebouwing in geld uit te drukken, in elk
geval zou het goed zijn een noemer te vinden die deze nevenactiviteiten
op een bedrijventerrein mogelijk maken, daar hebben we nog genoeg
van over.
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Op de komende vergadering zullen we onder meer praten over de verplaatsing van de tankstations van de firma van Dijkhuizen naar de
Industrieweg, een inpassingsplan voor Medel en de recente beeldvormingsavond over het buitengebied.

Info:
De volledige agenda staat op pagina 4

Kees van Groenigen
Leeuweriklaan 14
4005 EV Tiel
tel. 0344-627698
c.van.groenigen@hccnet.nl

U bent van harte welkom op
Zaterdag 7 december 2013
Aanvang 14.00 uur
Plaats: Kerkstraat 32
Het Bestuur

Vergadering Waardevol Tiel 2 november 2013
Aanwezig: Ton Schiltmans, Jan van Doesburg, Arnoud Reijnen, Kees van
Groenigen, Janny van Keulen, Peter Schipper, Ada Mouthaan.
Afmeldingen: geen
Opening: de notulen van oktober 2013 worden goedgekeurd.
Naar aanleiding van: Peter heeft het rapport De toekomst van de Gelderse
stad, waarin de sterke kanten van de binnenstad van Tiel benoemd worden,
gelezen en beveelt de inhoud van harte aan.
De beuk in de tuin van Stationsstraat 1 is volgens de gemeente doodgegaan
door het ter plekke ophogen van de tuin. Bij het ophogen is niet gelet op
effecten voor de bomen. Men is het er bij de groenafdeling van de gemeente
desgevraagd mee eens dat bij het ontbreken van een protocol, in een situatie
als deze, als monumentaal te bestempelen bomen zomaar het loodje kunnen
leggen. Dit pleit wat ons betreft nog steeds voor minstens een inventarisatie
van monumentale bomen.
Arnoud heeft het stuk met punten voor de verkiezingsprogramma's nog niet
af.
Extra agendapunt: geen
Mededelingen en stukken
Janny wil haar penningmeesterschap beëindigen. De doelstellingen van
Waardevol Tiel spreken haar nog steeds aan, maar het vergaderen op de
zaterdag vindt ze een groot bezwaar. Daarnaast heeft ze voor haar gevoel te
weinig inhoudelijke inbreng. Per eind januari liefst wil ze haar functie aan
een nieuwe penningmeester overdragen. Arnoud spreekt namens allen waardering uit voor haar werkzaamheden van de afgelopen zes jaar.
Lid Han Kersten heeft gevraagd of hij uit citaten van ons blad en van onze
website mag gebruiken voor Facebook. Wij vinden dit een goed initiatief.
De GNMF is samen met onder meer Milieudefensie de campagne Maak van
Nederland geen megastal gestart, tegen de dreigende verdubbeling van de
veestapel vanaf 2015 door het opheffen van het melkquotum. We ondersteunen deze campagne door onze achterban te mailen en op te roepen de campagne te ondersteunen.
De SCW organiseert op 6 februari 2014 een bijeenkomst over monumentale
aspecten van haar bezit, Peter heeft Waardevol Tiel als genodigde voorgedragen. Wij gaan hier graag op in.
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Peter heeft begrepen dat in het nieuwe verkiezingsprogramma van D66 een
passage zal staan die de sloop van de Julianaschool als een vergissing
omschrijft. NB Kun je met een dergelijke uitspraak kiezers winnen of moet
je dan nu alvast bedreigde gebouwen aanwijzen die je in de toekomst niet
wil gaan slopen?
Van de geplande fietstocht is het nog niet gekomen. Het wachten is op een
geschikte zondag, mogelijk kan het pas in 2014.
Klimaatdijk en natuur in Tiel Oost
In de klankbordgroep natuur is gesproken over de klimaatdijk. De maatregelen voor versterking die nu voorliggen zijn een geringe verbreding inclusief
aanbermen aan de rivierzijde, waarbij RWS geen compensatie vereist, en een
grotere verbreding aan de landzijde. Daarnaast is een maximale verhoging
van een meter gepland. Voor dat laatste geldt dat een wettelijk vereiste er nu
niet is, het vloeit vooral voort uit de wens bebouwing op de dijk mogelijk te
maken. Ook de mogelijkheid voor hoogbouwtorens nabij de voormalige
vuilstort is weer van stal gehaald, een plan eerder geopperd door wethouder
Cees Anker.
Op advies van de klankbord wordt het nog te verrichten natuuronderzoek
ook gericht op het gewenste eindresultaat van het hele project.
Ontwikkelingen Logistieke Hotspot
Zoals in de vorige vergadering afgesproken hebben we bij de GNMF
navraag gedaan hoe zij aankijken tegen onze indruk dat niet zozeer
Biezenburg meer in beeld is maar de wijdere omgeving.
Zij denken dat Biezenburg in de provinciale optiek geen spoorterminal zal
krijgen, en dat uitbreiding langs deA2 niet logisch is gezien het huidige overschot aan bedrijfsterreinen in Rivierenland. We hebben ook contact opgenomen met de bewoners van Biezenburg die strijden tegen de komst van
bedrijvigheid daar. Daar is nog geen reactie op gekomen.
Afspraken en rondvraag
Plannen fietstocht
Reacties op verkiezingsprogramma
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Vergaderingen 2013 Waardevol Tiel
zaterdag 7 december

Kerkstraat 32

Voorstel vergaderingen 2014
za 4 01 of za 11 01
za 1 02
za 1 03
za 5 04
za 3 05
za 7 06
za 5 07
za 0 09
za 4 10
za 1 10
za 6 12

Agenda voor 7 december 2013 Waardevol Tiel
Opening
Notulen 2 november 2013
Mededelingen en stukken
Vaststellen extra agendapunten
Bestuur Waardevol Tiel
Verplaatsing tankstation Dijkhuizen
Inpassingsplan voor Medel
Beeldvormingsavond buitengebied Tiel
Logistieke Hotspot
Vergaderingen in 2014
Wat verder ter tafel komt
Afspraken en rondvraag
Sluiting
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