
Beste mensen,

Waar was Waardevol Tiel de

afgelopen maand mee bezig? 

Hier een kleine selectie uit

een veelvoud van uiteenlo-

pende onderwerpen. Zo

bracht Arnoud, als lid van de

klankbordgroep

Dijkverbetering Tiel-

Waardenburg, de belangen

van het behoud van monu-

menten, natuur en landschap onder de aandacht bij het

Waterschap Rivierenland. Hoe zowel de kool als de geit te

sparen, is hier het vraagstuk.

Ook is weer eens door hem en Peter met het gemeentebestuur

overlegd over te actualiseren lijst van gemeentelijke monu-

menten en de naamgeving van de historische steegjes.

De Buitengebiedsvisie, als aanloop voor het te actualiseren

Bestemmingsplan Buitengebied, heeft onze bijzondere aan-

dacht gehad. Daarbij stond het behoud van het

Lingelandschap in robuste vorm, dus inclusief de stroomrug-

gen, voor ons bovenaan. Gelukkig heeft blijkbaar een meer-

derheid van de gemeenteraad inmiddels ook de ogen geopend

voor de bijzonderheid van dit mooie gebied en werd een

amendement, bouwen bij zandplas, dat tegen onze inbreng

inging, verworpen. Maar daarmee zijn we er nog niet. Als het

feitelijke bestemmingsplan in procedure wordt gebracht kan er

nog veel veranderen. Overigens hebben we ook de Vereniging

tot Behoud van het Lingelandschap aan onze zijde. Een factor

van belang. Deze vereniging, waarvan het merendeel van de

leden uit de Gemeente Geldermalsen komt, zou graag

(bestuurs)leden uit onze regio willen hebben. Dus wie wil, of

iemand weet die wil, kan via ons op die wens reageren.

Voorts zijn we nog steeds bezig met het bootbank monument

voor de waalcrossers en het maken van opleukplannen voor de

zakkendragersteegjes.
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U bent van harte welkom op de vergadering van zaterdag 7 mei 2016 om 14.00 uur.

Plaats: Kerkstraat 32.

De agenda voor deze vergadering vindt u op pagina 4.

Vergadering van Waardevol Tiel 2 april 2016.

Aanwezig: Ronald van Lith, Ton Schiltmans, Arnoud Reijnen (voorzitter) en Ada

Mouthaan (notulist).

Afwezig m.k.: Jan van Doesburg, Willem Spekking en Peter Schipper.

Opening. 

N.a.v. het verslag van de vorige vergadering merkt Ton op dat de eigenaar van de

minicamping Aan de Linge, die ook lid is van Waardevol Tiel, mailcontact met hem

heeft opgenomen. Ton heeft hem op de hoogte gesteld van onze mening dat wij nooit

blij zijn met bouwen langs de Linge, maar dat wij aan bezwaren onzerzijds niet zullen

beginnen om reden dat wij dit onsuccesvol achten.

De notulen worden vastgesteld.

Afspraken vorige vergadering.

Zoals afgesproken heeft Jan een concept folder gemaakt en deze aan de andere leden

gemaild ter becommentariering. Aan het eind van de eerste zin graag ”e.o.” toevoegen

en de eerste zin van de antwoordstrook graag beginnen met “ik meld”, waarna  de

folder wordt vastgesteld.

Ada heeft contact opgenomen met Mozaiek, i.v.m.  de zoektocht naar een nieuwe

secretaris en met “Actief in Tiel” maar hier bleek reeds een grote vraag naar bestuurs-

leden te zijn.

Ronald, Jan en Ada zijn naar de presentatie van het plan Waalkade geweest op 16

maart. Het plan is verdeeld in fase 1 en fase 2. Fase 1 dient binnen een jaar afgerond

te zijn en houdt in het herstel van de kade waar de schepen aanmeren. Voorts het aan-

brengen van brede trappen  vanaf de Waalkade naar de Waalstraat, zodat in geval van

een calamiteit bij een evenement de mensen naar de weg kunnen vluchten. Voorts zal

er ruimte komen voor 200 parkeerplaatsen, gelegen bij de aanlegkade. Het ligt in de

bedoeling dat er een co-financiering  zal plaats vinden door de gemeente en de pro-

vincie. Arnoud heeft van een ambtenaar van Rijkswaterstaat vernomen dat de

Waalstraat in Tiel niet verhoogd zal worden.

M.b.t. fase 2 werd er een presentatie gehouden door Marieke Hiddink van het Gelders

Genootschap van Stedebouwkundigen. Uitgangspunt is dat er een representatief beeld

van Tiel blijft bestaan van af het water. Er wordt gedacht aan een horeca gelegenheid

als uitkijkpunt, zitelementen, het aanbrengen van groen in de vorm van een eilandje ,

in beheer van een tuinder enz. De harde ondergrond zal in ieder geval gehandhaafd

moeten worden i.v.m. het hoge water. Naar aanleiding hiervan deelt Rijkswaterstaat

mee dat de aan te brengen objecten op de Waalkade elders gecompenseerd zullen

moeten worden.

Arnoud zal de brief aan Pro Rail m.b.t.het kappen van populieren aan de Spoorsingel

Waardevol Tiel zoekt een nieuwe secretaris. Taken zijn het bijwonen en notule-

ren van de maandelijkse vergadering,het samenstellen van ons blad en het

onderhouden van de diverse contacten met instanties en leden. De werkzaam-

hedenen kunnen in overleg deels door anderen verricht worden.
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alsnog schrijven. Ton noemde als alternatief voor het tegelijkertijd kappen van alle

populieren, om dit gefaseerd uit te voeren. Dit door op verschillende plaatsen in de rij

populieren te kappen en hiervoor meer duurzame bomen te planten. Er blijft dan con-

tinu een “lint” van bomen bestaan, wat ecologisch van belang is voor de roekenkolo-

nie die haar nesten heeft in deze bomen.

Mededelingen en ingekomen stukken.

Ton leest de stukken m.b.t. de inspraak Gebiedsvisie Buitengebied voor. Dit gaat o.a.

over het bouwen van grote schuren door fruittelers, mede t.b.v. werkzaamheden voor

derden.

Voorts heeft Ton contact gehad met de hr. Vink i.v.m. de voorgenomen bouw van het

benzinestation door Van Dijkhuizen waarover overigens niets vermeld staat in het

bestemmingsplan. Volgens het gemeentebestuur wordt hier een apart bestemmings-

plan voor gemaakt. Het bezoek van de onteigeningsmakelaar destijds aan de hr. Vink

heeft tot nu toe geen gevolgen gehad.

Het hek bij de Ruitersteeg stond zaterdag opeens open en Ronald constateerde dat de

bordjes nog steeds niet op de hekken geplaatst zijn.

Arnoud heeft evenals verleden jaar een e-mail ontvangen van de Apostolische

Vaderen. Net als toen laat hij het hierbij.

Arnoud heeft in zijn rol als voorzitter van Waardevol  Tiel en van Stadsherstel een

uitnodiging ontvangen van de gemeente om over de herziening van de monumenten-

lijst te praten. Het gesprek zal niet op 5 april, maar op 6 april plaats vinden. Menko

Menalda en waarschijnlijk Peter zullen hierbij aanwezig zijn. Arnoud zal dan ook de

naamgeving van stegen meenemen, evenals het openen de hekken aan de Ruitersteeg.

Voorts deelt Arnoud m.b.t. het Gerfhuis mee, dat dit pand volgens een brief van de

makelaar verkocht zou zijn, maar dat, in tegenstelling hiermee, Annelies (nog)niet

gesommeerd is per 1 april te vertrekken.

De BN erfgoedprijs, waarvoor Tiel voorgedragen werd, is gewonnen door de gemeen-

te Beesel in Zuid Limburg.

Peter heeft aan Arnoud gemaild dat er bij de glasfabriek 1500 bomen zonder vergun-

ning zijn gekapt. Naar aanleiding hiervan zal Arnoud een brief schrijven aan de

Provincie en aan de gemeente, met de vraag wat ze hieraan gaan doen en aanraden

om in ieder geval tot herplant over te gaan.

Ronald deelt mee dat Wikipedia een lijst van gestandaardiseerde oorlogsmonumenten

per gemeente heeft opgenomen.

Arnoud vertelt dat stadsherstel het beheer van het ijzeren hek op de dijk bij Bellevue

heeft overgenomen evenals een aantal hardstenen paaltjes zoals bij Van Dijkhuizen en

grenspaaltjes zoals aan de Culemborgse Grindweg.

Cultuurdag 2016

Arnoud zal Peter een mail sturen met het verzoek een historische rondleiding te orga-

niseren en hierover contact op te nemen met de gemeente. In verband met de korte

voorbereidingstijd (datum waarschijnlijk juni) stelt Arnoud voor het simpel te houden.

Wat verder ter tafel komt

Ronald stelt voor om in mei een fietstocht te organiseren langs oorlogslokaties in

Tiel; dit naar aanleiding van de herdenking in 2014 van Tiel 1944/1945. Arnoud stelt

voor aansluiting te zoeken bij de Liberation Route.
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Ton doet verslag over de laatste ontwikkelingen rond de realisering van de bootbank:

een monument ter ere van de Waalcrossers in w.o. II. Aanvankelijk werd gedacht aan

een bank in de vorm van een stenen roeiboot, met een geluidsinstallatie, zoals bij de

voormalige synagoge, die een interview weergeeft in dialect met Hammie Schobben,

een van de laatste toen nog levende  crossers.

De roeiboot zou moeten bestaan uit Waalklinkers, maar de stadsbouwmeester vindt

dit echter te zwaar. Er zijn nu door Caro Achterveld twee alternatieven ontwerpen

gepresenteerd. Het gaat om ontwerpen in geroest staal. Ton zal ze doormailen. De

geluidsinstallatie is nog een probleem, omdat de beoogde ontwerper en leverancier na

aanvankelijk enthousiasme, niets meer van zich laat horen. Het toepassen van een

QR code werd afgeraden. Arnoud zal informatie proberen te vinden over dergelijke

installaties in Den Bosch.

Ada zal zorgen voor voldoende voorraad koffie en koffiemelk.

Afspraken

Jan brengt twee wijzigingen aan in de tekst van de folder( zie verslag).

Arnoud schrijft brief aan Pro Rail.

Arnoud zal in het gesprek met de gemeente op 6 april de naamgeving van stegen en

het al dan niet sluiten van het hek in de Ruitersteeg ter sprake brengen.

Arnoud schrijft een brief aan de provincie over kap 1500 bomen bij glasfabriek.

Arnoud stuurt Peter mail over cultuurdag 2016.

Ton mailt afbeeldingen van monument voor Waalcrossers door.

Arnoud probeert een voorbeeld van een geluidsinstallatie voor de bootbank te vinden.

Ton fungeert nu als meldpunt van verhindering.

Ada zorgt voor de voorraad koffie en melk.

vergaderingen 2016

Aanvang 14.00 uur

Plaats: Kerkstraat 32

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 7 mei 2016

Opening.

Notulen 2 april 2016. 

Afspraken van vorige vergadering.

Mededelingen en stukken.

Vaststellen extra agendapunten.

Cultuurdag 2016. (Tiel Toont).

Behoud Patronaatsgebouw.

Wat verder ter tafel komt.

Rondvraag en afspraken.

Sluiting.
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