Waardevol Tiel
WERKGROEP VOOR CULTUURHISTORIE EN LEEFOMGEVING
UITGAVE DECEMBER

2016 NO. 11

Beste mensen,
WAARDEVOL TIEL Het spreekwoord ‘de aanhouder wint’ is bepaald toepassevoortzetting van:
lijk op de doelen die wij ons
Milieuwerkgroep Tiel
als werkgroep stellen. Zo hebben we lange tijd, steeds maar
www.waardevoltiel.nl
weer opnieuw, de gemeente
gewezen op de illegale afVoorzitter:
valstort in de berm van het
Arnoud Reijnen
doodlopend stukje Groenedijk. En kijk eens aan: niet alleen is de rotzooi opgeruimd en
Secretaris:
de berm strakgetrokken, maar zelfs is dit onverhard weggetje,
vacature
vol gaten en kuilen en onbegaanbaar in het natte seizoen,
voorzien van een prachtige asfaltlaag. Hiermee is een fietsverPenningmeester:
binding tot stand gekomen vanaf de kruising Zoelsepad met
Ronald van Lith
het fietspad langs de Betuwe spoorlijn door een mooi stukje
rhvanlith@gmail.com
landschap. De gemeente heeft dus meer gedaan dan wij vroecontributies/donaties
gen en verdient onze complementen.
ING betaalrekening:
NL17INGB0003386081 Anderzijds verbaast het ons dan weer met hoeveel gemak de
gemeente er toe over gaat in hetzelfde gebied de vestiging van
t.n.v.
“WAARDEVOL TIEL” een benzinestation mogelijk te willen maken. Let wel, het gaat
werkgr cultuurhistorie/leef- om een heel bijzonder gebied, dat niet alleen de noemer Waardevol Landschap draagt, maar tevens tot het Nationaal Landomg. te Tiel
schap behoort. Ook bevindt zich hier de Ecologische HoofdBIC : INGBNL2A
structuur van de Doode Linge en laat het glooiend landschap
nog zien waar ooit de oeroude oevers lagen van de machtige
Info en contact:
rivier die de Doode Linge, ouder dan de Waal, ooit was. Een
waardevoltiel@gmail.com landschap als dit, met een opeenstapeling van kwaliteiten, is
tamelijk zeldzaam. Benzinestations daarentegen telt de
gemeente Tiel in onnodige overvloed.
Meidoornstraat 12
Uiteraard heeft Waardevol Tiel, samen met de Gelderse Na4001 ZE Tiel
tuur en Milieu Federatie, bezwaar ingediend tegen het plan.
0344612328
Bovendien vinden wij ook een van de betrokken grondeigenaren en de Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap aan
onze zijde. Wellicht wint ook hier de aanhouder.
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Notulen vergadering Waardevol Tiel op zaterdag 5 november 2016
Aanwezig: Ton, Ronald, Jan, Arnoud en Peter (notulen)
De notulen van 5 november.
De notulen worden goedgekeurd. Naar aanleiding van de notulen wordt het volgende
naar voren gebracht.
A De roekenkolonie: Karin van Dorenmalen mailde dat voor de populieren wel degelijk een kapvergunning nodig is. De bomen zijn gezond en bovendien nestelen er roeken
B Beelden weeshuis: de originelen bevinden zich nu in het regionaal archief. Is het
een idee om nieuwe uit kunststof te laten maken en deze te plaatsen boven de ingang
van het oude weeshuis aan het Hoogeinde? Mogelijk is de Oudheidkamer hiervoor te
interesseren. Peter vraagt het na.
Mededelingen en ingekomen stukken.
Gelderse Natuur en Milieu Federatie: uitnodiging voor de algemene ledenvergadering
op 16 november.
De Oudheidkamer heeft de presentatie van de Linge wandeling op haar website
geplaatst.
Caro Agterberg heeft een verlichtingsplan gemaakt om het tracé van de oude Linge
zichtbaar te maken in het straatbeeld van de binnenstad.
VVV gebouwtje (nu: broodjeszaak De Brug): kan hierin een presentatie komen over
de (wederopbouw)geschiedenis van Tiel? Snel handelen lijkt noodzakelijk, daar sloop
dreigt.
De eigenaar van AGC, die honderden bomen liet kappen op het terrein van de oude
glasfabriek, heeft van de Provincie een herplantplicht gekregen voor 1500 bomen.
Extra agendapunt.
Ronald vraagt aandacht voor de Binnenboomse wetering. Een restant van deze 15e
eeuwse watergang is nog te zien bij het nieuwbouwwijkje De Boomgaard. Moet deze
op de monumentenlijst? Dat zal dan moeten worden overlegd met de gemeente Tiel.
Ook andere zaken vragen de aandacht als mogelijke kandidaten voor bescherming,
zoals de schoorsteen van de fabriek Oostendorp; de bunker in de tuin van het weeshuis aan de Achterweg; de nissenhut op de Ophemertsedijk; de MIBO bebouwing (=
Materieel Bijzondere Omstandigheden, een bouwsel uit de tijd van de Koude Oorlog)
op Latenstein. Peter zal dit alles aankaarten bij de gemeente Tiel tijdens een komend
gesprek.
Bericht van Danio van Delden over PPG en Tiel-West.
Tiel had plannen het bestaande spoorviaduct van de Provinciale weg te vervangen
door een tunnel en de Papesteeg een uitgang te bieden naar de Provinciale weg.
Daarvoor was het weilandje van de PPG nodig, die daartoe middels het Bestemmingsplan in haar groei moest worden geremd. De PPG had hiertegen bezwaar
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gemaakt bij de Raad van State. En met succes. Verder kunnen we weinig met de mail.
Arnoud zal antwoorden.
Verbouwing Westluidensestraat 37.
Wie gaat kijken in de Westluidensestraat ziet dat de kap van nummer 37 is verwijderd
en wordt vervangen door een nieuwe. Dit pand is voorgedragen om met de belandende huizen een zogenaamd ensemble te gaan vormen. We weten niet hoever de
gemeente met de procedure is gevorderd. Wat gaat er verder gebeuren? Zit achter de
gevel van dit pand een oude constructie?
Monumentendag en Tiel toont.
Aan de landelijke monumentendag wordt door de stad Tiel niet meer deelgenomen.
Dit komt vooral door de drukte rond andere evenementen, zoals Appelpop en het
Corso, in dezelfde periode. Moeten we toch niet weer proberen wat te organiseren op
de landelijke monumentendag? Te denken valt aan een evenement buiten Tiel met als
thema natuur en water. Tijdens ‘Tiel toont’ kunnen we ons dan concentreren op de
binnenstad.
Inventarisatie binnenstad.
Jan, Ronald, Ton, Ada en Arjen hebben rondgelopen en gelet op zaken die niet stroken met het beeld van een aantrekkelijke, opgeruimde stad. Ze constateerden dat de
opgeslagen zaken achter de vismarkt weggeruimd zijn, maar er staat nog wel veel
onkruid. Restaurant De Buurvrouw heeft bij mooi weer en de facto vrijwel de gehele
zomer enorme parasols geplaatst op de vismarkt, wat afbreuk doet aan het monument.
We zullen foto’s maken en vragen aan de gemeente of dit wel de bedoeling is.
Mogelijk ligt de oplossing in een aangepaste parasol.
De kade van de Waalhaven is ernstig verzakt en de gemeenteraad heeft tot herstel
besloten. Roemer Daalderop heeft een alternatief plan ingediend met een aflopend
talud, zoals dat vroeger het geval was.
Het pand op de hoek Voorstad / Oliemolenwal, dat in het metselwerk duidelijke
invloed van de Amsterdamse School toont, verkeert in slechte, half gesloopte staat.
Volgens Caro Agterberg wordt er een plan gemaakt.
Molensteeg: bewoners hebben de gemeente verzocht het deel vanaf het Plein /
Kleibergsestraat permanent af te sluiten. De zoveelste steeg zou dan aan de openbaarheid worden onttrokken. Voor ons een onverkwikkelijke ontwikkeling.
Ontwikkeling benzinestation Kellen.
Ton heeft veel speurwerk gedaan m.b.t. het vestigen van dit station in dit kwetsbare
landschap. Het idee is voor Waardevol Tiel onaanvaardbaar, gelet op de natuurwaarden, het nationaal landschap en de zin om hier zo dichtbij het benzinestation op
Medel nog een punt te vestigen voor de inname van benzine en gas. Momenteel ligt
het plan ter visie bij de gemeente Tiel. Waardevol Tiel zal een zienswijze indienen.
Ton formuleert de inhoud, Arnoud ondertekent en stuurt onze zienswijze op. Boer
Vink zal ook bezwaar maken, evenals de Vereniging Tot behoud van het Lingelandschap.
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Rondvraag.
De ANWB is van plan de monumentenbordjes in Tiel te vervangen. Willen wij extra
bordjes, bijvoorbeeld bij de Dode Linge of de kromme akker bij De Eng in KapelAvezaath?
De Volksuniversiteit Culemborg, afdeling Tiel, heeft een verzoek ingediend of het
mogelijk is een cursus historisch Tiel en omgeving te organiseren. Peter heeft een
afspraak gemaakt en vraagt Ton mee.
Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Actielijst:
Roekenkolonie
Beelden weeshuis
VVV gebouwtje
Binnenboomse wetering en andere monumenten
Antwoord aan Danio van Delden
Verbouwing Westluidensestraat 37
Monumentendag en Tiel Toont
Parasols op visafslag
Benzinestation; zienswijze
Monumentenbordjes
Cursus Volksuniversiteit

Ada.
Peter.
allen.
Peter en Arnoud.
Arnoud.
allen.
allen.
?
Ton.
allen.
Peter en Ton.

vergaderingen 2016.
Aanvang 14.00 uur.
Plaats: Kerkstraat 32.
zaterdag 3 december.
Agenda voor de vergadering van 3 december 2016.
Opening.
Notulen 5 november 2016.
Afspraken van vorige vergadering.
Mededelingen en stukken.
Inventarisatie ruimtelijke initiatieven.
Vaststellen extra agendapunten.
VVV kiosk.
Verbouwing monument Westluidensestraat 37.
Jaarlijkse wandeling op Monumentendag of bij Tiel Toont (cultuurdag).
Kascontrole.
Ontwikkelingen benzinestation Kellen.
Wat verder ter tafel komt.
Rondvraag en afspraken.
Sluiting.
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