
Beste mensen,

Waar zijn wij de afgelopen

maand mee bezig geweest?

Van de succesvolle stadswan-

deling tijdens de Tielse cul-

tuurdag, heeft Jan een mooi

geillustreed digitaal boekje

gemaakt, dat inmiddels op

onze website staat. Daar zijn

ook weer enthousiaste reacties op binnengekomen en sommi-

gen hebben het boekje gedown load en doorgestuurd naar der-

den. Het blijkt dat er maar heel weinig Tielenaren zijn die de

bijzondere betekenis van de Doode Linge voor Tiel kennen.

Wie er voor het eerst van hoort verbaast zich nogal eens en

vindt het vooral ook heel interessant. Een goede zaak dus voor

iedereen van onze vereniging om er andere mensen eens op te

wijzen.

Ook zijn we de afgelopen maand weer doende geweest om

samen met Caro Achterberg, van de winkeliersvereniging Hart

van Tiel, de aantrekkelijkheid van de Tielse steegjes te bevor-

deren. Een moeizaam proces met tal van haken en ogen. Maar

niettemin komt er toch langzaam iets van de grond. Met name

in het Scheidingsstraatje en de Korte Nieuwsteeg hebben we

in enkele pandeigenaren enthousiaste meedenkers en doeners

gevonden. Maar daarnaast is de respons van bewoners en

pandeigenaren dikwijls ook heel gering. Er zit inmiddels wel

het een en ander in de pijplijn om uitgevoerd te worden,

alleen moeten de stadsbouwmeester en de monumentenambte-

naar er nog fiat aan geven. Concreet is wel dat CentrumXL op

zaterdag 24 september, samen met bewoners en eigenaren,

alvast beplanting gaat aanbrengen in de beide steegjes.

Uiteraard zullen ook mensen van onze club daarbij aanwezig

zijn.
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NOTULEN  VERGADERING  WAARDEVOL TIEL d.d. 3 september 2016.

Aanwezig: Jan van Doesburg, Ronald van Lith, Ton Schiltmans, Arnoud Reijnen en

Ada Mouthaan (notulen).

Afwezig: Peter Schipper, Willem spekking.

1. Welkom.

2. Notulen van de vorige vergadering.

De notulen van de vergadering van juni blijken toch al op 2 juli te zijn goedgekeurd

en die van 2 juli worden nu ook vastgesteld.

3. Afspraken vorige vergadering.

-Ton houdt contact met Actief in Tiel m.b.t. het werven van vrijwilligers voor

Waardevol Tiel.

-De website is aangepast.

- Jan heeft 100 folders geprint en uitgedeeld tijdens de stadswandeling.

-Afspraak gevelsteen oude weeshuis blijft staan.

4. Mededelingen

-Het college wil de vroegere dansschool aan de Hoveniersweg in stand houden en

erachter appartementen laten bouwen. Met de woningstichting is door Arnoud en

Peter overleg geweest om de gevel van het patronaatscebouw intact te laten.

-Arnoud meende uit een krantenartikel te begrijpen dat de situatie aan Den Eng zich

gewijzigd had en besloot geen brief te schrijven. Maar er blijkt echter niets veranderd

te zijn en hij zal alsnog een brief aan de gemeente schrijven om de bezorgdheid van

Waardevol Tiel te uiten.

-Ronald deelt mee dat in “ Oud Nieuws” een artikel staat over archeologische opgra-

vingen in Tiel. Voorts zal in 2018 herdacht worden dat Tiel 1000 jaar geleden tegen

Vlaardingen vocht.

-Dankzij Stadsherstel zal er een nieuw hek komen langs de tuin van het voormalige

postkantoor.

5. Aktie Steenbreek.

De Aktie Steenbreek, die reeds in verschillende steden in ons land wordt gevoerd,

heeft ten doel om de biodiversiteit, dus het aantal planten, vogels, insekten enz. in de

steden te bevorderen. De Aktie wil dit doen door de vele “versteende tuinen” weer 
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groen te maken. In de laatste jaren zijn nl. in veel tuinen tegels of grind aangelegd.

Ook zal dit tot gevolg hebben dat het regenwater niet direkt wordt afgevoerd in het

riool, dat in geval van een hoosbui gemakkelijk overloopt. De Aktie bevordert op

deze wijze de vergroening en dus de verfraaiing van de stad. De universiteiten van

Maastricht en Groningen hebben de Aktie voorbereid. Uit onderzoek van de universi-

teit Groningen bleek het volgende.

- Enthousiasme voor tuinen blijft bij bewoners onverminderd groot.

- Actief tuinieren biedt meer ontspanning dan het lezen van een boek.

- Uitzicht op een tuin in een ziekenhuis biedt ontspanning en bevordert op deze wijze

de genezing.

- Spelende kinderen in een tuin zijn creatiever in hun spel dan in een sporthal.

- Er ontstaat een meer leefbare stad.

- Passief tuinieren neemt toe door te kiezen voor minder groen om te onderhouden.

- Duurzaamheid wordt een belangrijke trend geacht.

Voorts blijkt uit artikelen in tijdschriften dat tuinexperts adviseren meer van fraaie

wilde planten, ook wel  “onkruid” genoemd te genieten en deze niet uit de tuin te ver-

wijderen. Sommigen gaan zover dat ze een “ wilde tuin “ adviseren waarin men

selectief kan wieden. Andere mogelijkheden zijn om weinig bewerkelijke planten aan

te schaffen, zoals langzaam groeiende struiken of siergrassen. Of voor een groene tuin

te kiezen met een geheel andere functie, zoals een moestuin. Arnoud merkt op dat

deze Aktie past binnen de doelstelling van Waardevol Tiel en Ada zal hierop nadere

actie ondernemen. Voorts wordt besloten dat we de volgende keer een uur door de

stad gaan lopen en bekijken wat er opgeknapt kan worden.

Ronald stelt voor om bepaalde terreinen op te knappen tijdens de nationale vrijwilli-

gersdag met de naam NLDoet, waar het” Appeltje van Oranje” aan verbonden is.

6. Wat verder ter tafel komt.

-Jan heeft van de stadswandeling van 2 juli, tijdens Tiel Toont, een samenvatting met

illustraties gemaakt en zal deze op de website plaatsen.

-Binnenkort is er een opruimdag in de binnenstad met schoonmaakprojecten.

7. Afspraken en acties.

Arnoud alsnog een brief aan de gemeente over de Eng.

Peter neemt contact op met Huub over gevelsteen van het Oude Weeshuis.

Peter is alert op het ter inzage leggen van het bestemmingsplan Van Dijkhuizen.

Ada Aktie Steenbreek.

Allen 1 Oktober gedurende een uur door de stad lopen en inventariseren wat er op te

knappen valt.
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Allen klussen aanmelden voor NL doet.nl op 10 en 11 maart 2017.

Jan plaatst samenvatting van de wandeling met foto”s over De Linge op de website.

vergaderingen 2016

Aanvang 14.00 uur

Plaats: Kerkstraat 32

zaterdag 1 oktober

zaterdag 5 november

zaterdag 3 december

Agenda voor Waardevol Tiel 1 oktober 2016

Opening.

Notulen 3 september 2016. 

Afspraken van vorige vergadering.

Mededelingen en stukken.

Vaststellen extra agendapunten.

Terugplaatsen ornamenten en gevelsteen voormalig weeshuis.

Tiel West en TPG.

Roekenkolonie bomenbuurt.

Inspectieronde onkruid en zwerfafval in de binnenstad.

Wat verder ter tafel komt.

Rondvraag en afspraken.

Sluiting.
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