
Beste mensen,

Waar zijn we de afgelopen

maand weer overal mee bezig

geweest?

Mede in het kader van Buren-

dag en NL Doet, zijn Jan en

Ton, samen met mensen van

CentrumXL en het echtpaar

Peter en Caro Achterberg, in

de weer geweest met het

schilderen van een schutting in de Kerkstraat en het aanleggen

van muurtuintjes in het Scheidingsstraatje. Dit laatste overe-

gens ook als onderdeel van het opknappen van de steegjes,

waar wij als Waardevol Tiel, samen met Caro Achterberg, in-

tens mee bezig zijn. In het Scheidingsstraatje is daar nu als

eerste een concrete invulling aan gegeven. Helemaal in lijn

met onze visie hebben de bewoners gekozen voor een straatje

met vooral veel groen. Aan de Waterstraatzijde zijn daartoe

een aantal geveltuintjes ingepland met Jasmijn, die t.z.t. na het

uitgroeien langs tuidraden naar de overzijde van de steeg zul-

len worden geleid. Daarmee een groene boog vormend, die in

de zomeravonden heel lekker moet gaan geuren. Binnenkort

zal er bovendien nog een plakaat met aansprekende middel-

eeuwse tekst, door Huub van Heinigen uit de archieven opge-

doken, op een van de blinde ramen op de hoek met de

Waterstraat worden aangebracht.

Ondertussen zijn onze plannen voor de Korte Nieuwsteeg

door de stadsbouwmeester en enkele pandeigenaren met

enthousiame ontvangen. Een van de pandeigenaren wil daar

zelfs ook een deel van de kosten aan bijdragen, maar hij moet

nog wel tot overeenstemming komen met zijn huurders.

Een andere leuke ontwikkeling: een idee van Jan om op de

plaats aan de Oliemolenwal een middeleeuwse tredmolen-

kraan te bouwen, zoals die daar ooit gestaan moet hebben,

wordt opvallend positief door wie er van hoort ontvangen. 
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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN WAARDEVOL TIEL D.D. 1 OKTO-

BER 2016.

Aanwezig: Ronald van Lith,Ton Schiltmans, Willem Spekking, Arjen Sijpkes en Ada

Mouthaan (notulen).

Afwezig met kennisgeving: Jan van Doesburg, Arnoud Reijnen, en Peter Schipper.

1. Welkom.

2. Notulen van de vorige vergadering.

De notulen van 3 september worden ongewijzigd vastgesteld.

3. Afspraken vorige vergadering.

- Arnoud heeft de brief over de ontoelaatbare bedrijfsactiviteiten aan De Eng in

Kapel-Avezaath naar de gemeente gestuurd. Daar is inmiddels een reactie op geko-

men. Het gemeentebestuur zegt in haar brief toe tot handhaving te zullen overgaan.

- Behalve de gevelsteen van het oude weeshuis, zouden ook de beeldjes van de wees-

jongen en het weesmeisje weer op de gevel van het monumentale oude weeshuis

geplaatst moeten worden, waar ze ook thuishoren. Deze afspraak blijft staan tot de

volgende vergadering.

- Aktie Steenbreek. Ada heeft in het kader van de Aktie Steenbreek de binnentuinen

van het Rivierenlandziekenhuis bekeken. Deze bleken in bedroevende staat van veel

steen en zeer weinig groen te verkeren. Een aanblik waar niemand blij van wordt en

zeker de patiënten niet, die wel wat bemoediging kunnen gebruiken. In verband hier-

mee heeft ze een klacht ingediend bij de klachtencommissie van het ziekenhuis. Arjen

verwijst naar de aktie die bij het Vrijthof gevoerd is om de tuin hier drastisch op te

knappen.

- Jan heeft een samenvatting van de stadswandeling, De Linge Achterna, op de websi-

te geplaatst, inclusief foto’s. Naar aanleiding daarvan heeft Ton een stevig aantal

adressen uit zijn mailbox een berichtje gestuurd om op deze publicatie te wijzen.

Daar heeft hij een aanmerkelijk aantal positieve reacties op gekregen. Veel mensen

bleken de invloed van de Linge op het ontstaan van de stad Tiel niet te kennen.

Verreweg de meeste Tielenaren kennen de geschiedenis van hun stad niet, merkte

men op in de vergadering. Ook, en dat is erger, zouden de raadsleden weinig op de

hoogte zijn van de geschiedenis van Tiel. Het idee om  de geschiedenis uit te dragen

in de vorm van een cursus voor raads en commissieleden spreekt meerdere aanwezi-

gen aan. Gedacht wordt hierbij aan een cursus verzorgd door de Oudheidkamer. Ook

wordt verwezen naar de vele  boeken die de Oudheidkamer en ook ons oudste lid,

Huub van Heiningen, hebben geschreven en uitgegeven over dit onderwerp.

4. Mededelingen en stukken.

- Ronald stelt voor om wandelingen van Waardevol Tiel niet meer op de dag van”

Tiel Toont” te organiseren, maar op de tweede zaterdag van september; d.w.z. op
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Monumentendag. Ook aan andere verenigingen zou gevraagd kunnen worden hun

wandelingen naar deze dag te verzetten.

- Voorts wordt besloten om het stuk over de verbouwing van Westluidense straat 37

voor te leggen aan Arnoud, met de vraag of hierover een brief aan de gemeente

geschreven dient te worden.

-Arjen stelt voor om het cafetaria De Brug aan het Hasselmanplein te sparen voor

sloop. Het is een kenmerkend object uit de jaren vijftig en Arjen wil de geschiedenis

hiervan achterhalen. De gemeente zal het van belang vinden om een nieuwe bestem-

ming voor het gebouwtje te vinden. Voorgesteld wordt om een videorama te plaatsen

met beelden uit Tiel en informatie uit de geschiedenis van de stad. Eventueel afgewis-

seld met reclame. Arjen wordt voor meer informatie verwezen naar Huub van

Heiningen en naar “ De Nieuwe Kroniek”, van oktober 2016.

5. Tiel West en TPG.

Gaan wij nog iets ondernemen betreffend Tiel West en TPG als reactie op de mail van

Danilo van Delden? Bij afwezigheid van Arnoud zullen we deze vraag in de volgende

vergadering voorleggen.

6. Roekenkolonie Bomenbuurt.

Ingeneursbureau Tauw heeft de populieren aan de Spoorsingel onderzocht en is tot de

conclusie gekomen dat deze nog in goede staat zijn en geen gevaar vormen voor het

spoor i.v.m. afvallende takken of omwaaiende bomen. De roekenkolonie valt onder de

bescherming van de Flora en Faunawet. Het advies van Tauw om  de bomen, op een

viertal na, te handhaven wordt door de Gemeente Tiel en de adviseur van Pro Rail

overgenomen. Naar verwachting is er geen gevaar voor rigoreuze boomkap.

Niettemin dienen we  alert te blijven.

7. Inspectierond onkruid en zwerfafval in de binnenstad. 

Aan het eind van de vergadering zullen we vanmiddag in de stad gaan inventariseren

op onkruid, zwerfafval en aanverwante storende zaken.

8. Wat verder ter tafel komt.

-De Binnenboomse Wetering is te zien aan de achterkant van het adres Flipje’s Erf nr

40. Het was ooit een belangrijk ontwateringskanaal voor Tiel-Oost en liep vanaf de

Echteldsedijk naar de Dode Linge. De middeleeuwse oorsprong van dit polderkanaal

doet de vraag rijzen of het een beschermde status zou moeten hebben.

- De naamgeving van de steegjes heeft nog steeds niet plaats gevonden. Er bevinden

zich hier enkele woningen die van een adres moeten worden voorzien, wat van belang

is in geval van calamiteiten. Maar ook kan met de naamgeving verwezen worden na

de historische oorsprong van die steegjes.

- Willem wijst op de mogelijkheid om ’s nachts met behulp van sonar vleermuizen-

wandelingen te organiseren.
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9. Inventarisatie op te knappen plekken in de binnenstad. 

- De monumentale visafslag op het Plein is vol gezet met terrasmeubelen en een drie-

tal party parasols, waardoor het monument, inclusief het robuuste wapen van Tiel,

totaal aan het zicht wordt onttrokken.

- Rechts naast de visafslag (op deVarkensmarkt) naast het pand van de Hema staat

achter een ijzeren hekje veel onkruid.

-Op de hoek van de Voorstad met de Oliemolenwal, t.o. de plaats van het het oude

politiebureau, staat een leeg, verwaarloosd en half gesloopt pand. Het heeft wel een

vrij gave, karakteristieke voorpui.

-Langs de te vernieuwen kade ligt een brede kasseienstrook, die ongetwijfeld zal wor-

den uitgenomen bij de werkzaamheden aan de kadewand. Te hopen is dat de kasseien

weer teruggelegd zullen worden.

10. Afspraken en acties.

-Arjen neemt contact op met Huub over cafetaria De Brug.

-Ada gaat verder met actie Steenbreek.

-Peter onderneemt actie ivm het teruplaatsen van de gevelsteen op het oude weeshuis.

-Peter blijft allert over bestuurlijke ontwikkelingen aangaande het bezinestation op

Kellen.

vergaderingen 2016.

Aanvang 14.00 uur.

Plaats: Kerkstraat 32.

zaterdag 5 november.

zaterdag 3 december.

Agenda voor Waardevol Tiel 5 november 2016.

Opening.

Notulen 1 oktober 2016. 

Afspraken van vorige vergadering.

Mededelingen en stukken.

Vaststellen extra agendapunten.

Bericht Danilo van Delden over TPG en Tiel-West.

Verbouwing monument Westluidensestraat 37.

Jaarlijkse wandeling op Monumentendag of bij Tiel Toont (cultuurdag).

Iventarisatie binnenstad.

Naamgeving steegjes.

Ontwikkelingen benzinestation Kellen.

Wat verder ter tafel komt.

Rondvraag en afspraken.

Sluiting.
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