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Beste mensen,
WAARDEVOL TIEL Enkelen van ons zijn deze
maand druk bezig geweest
voortzetting van:
met de voorbereiding van een
Milieuwerkgroep Tiel
stadswandeling door Tiel. Die
voert langs de loop van de
www.waardevoltiel.nl
historische Linge en het motto
is dan ook De Linge
Voorzitter:
Achterna. Jan heeft allerlei
Arnoud Reijnen
historische kaarten, tekeningen en foto’s bij elkaar gezocht om onderweg te tonen. Ton
Secretaris:
heeft een lopend geschiedkundig verhaal in elkaar gezet waarvacature
voor Willem veel materiaal heeft aangedragen. En ook Huub
van Heijningen heeft zijn bijdrage geleverd, door desgevraagd
Penningmeester:
kritisch op het verhaal te schieten. Het belooft een leuke en
Ronald van Lith
interessante wandeling te worden die begint bij de coupure
rhvanlith@gmail.com
aan de Westluidense poort, waar de rivier, waaraanTiel haar
contributies/donaties
bestaan als stad te danken heeft, ooit het Tielse gebied binnenING betaalrekening:
NL17INGB0003386081 kwam. De wandeling is onderdeel van de cultuurdag Tiel
Toont, die gehouden wordt op zondag 3 juli. Er worden twee
t.n.v.
“WAARDEVOL TIEL” wandelingen uitgevoerd, die ongeveer anderhalf uur zullen
werkgr cultuurhistorie/leef- duren. Er wordt om 12.00 uur en om 14.00 uur gestart bij de
coupure nabij restaurant Lotus. Uiteraard is deelname aan de
omg. te Tiel
wandeltocht gratis en zijn al onze leden en wie dan ook van
BIC : INGBNL2A
harte welkom.
Info en contact:
In de vaste klankbordgroep Natuur, waarin Ada namens
waardevoltiel@gmail.com Waardevol Tiel zitting heeft, is door Ada weer eens gewezen
op de illegale stort in de berm van de ooit idyllische
Groenedijk. Er is ook weer een toezegging gedaan over de terMeidoornstraat 12
mijn waarin de rotzooi opgeruimd zal worden. Eind van de
4001 ZE Tiel
zomer.
0344612328
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U bent van harte welkom op de vergadering van zaterdag 2 juli 2016 om 14.00 uur.
Plaats: Kerkstraat 32.
De agenda voor deze vergadering vindt u op pagina 4.

Waardevol Tiel zoekt een nieuwe secretaris. Taken zijn het
bijwonen en notuleren van de maandelijkse vergadering,het
samenstellen van ons blad en het onderhouden van de diverse contacten met instanties en leden. De werkzaamhedenen
kunnen in overleg deels door anderen verricht worden.
Notulen vergadering Waardevol Tiel de dato 4 juni 2016
Aanwezig: Jan van Doesburg, Ronald van Lith, Ton Schiltmans, Willem Spekking,
Arnoud Reijnen, Peter Schipper (notulen)
Afwezig met kennisgeving: Ada Mouthaan
1 Welkom.
2 Notulen vorige vergadering.
De notulen van de vergadering van 7 mei worden goedgekeurd met de opmerking dat
Jan van Doesburg ten onrechte als aanwezig vermeld staat
3 Afspraken vorige vergadering.
Geen.
4 Mededelingen.
Brief van Pro Rail inzake de kap van populieren waarin zich nesten van roeken bevinden. De roeken mogen volgens de wet niet verstoord worden. Men wijst op de mogelijkheid de nesten te verplaatsen, wat ons praktisch niet uitvoerbaar lijkt. Ronald wijst
op de functie van bomen als een ‘faunalint’ in de stad, waardoor vogels van plek naar
plek kunnen trekken. Kappen van bomen verstoort dit lint.
Zijn wij als Waardevol Tiel lid van de Vereniging tot behoud van het Lingelandschap?
Ronald zoekt dit na. Onze voorkeur gaat uit naar een lidmaatschap met gesloten beurs
en gebaseerd op wederkerigheid. Ton stuurt regelmatig berichten van Waardevol Tiel
naar hen op.
We zijn nog steeds op zoek naar actieve leden, zoals een secretaris. De website Actief
in Tiel poogt vraag en aanbod van vrijwilligers bij elkaar te brengen. Kunnen wij via
hen versterking krijgen? Ton zoekt dit na.
Ons lid Chris Koolma wijst ons er op dat volgens de website inlichtingen over
Waardevol Tiel nog steeds via Kees, die al een tijd terug als secretaris afscheid heeft
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genomen, ingewonnen kunnen worden. Voortaan zal Ronald geïnteresseerden informatie verstrekken. Ton zorgt voor aanpassing van de website. Ook lidmaatschap, contributie e.d. vermelden.
Onze wervingsfolder is gereed. Jan zal er circa 100 maken.
Peter en Ronald zijn bij Gerard Volmer (Tielse Binnenstad Vereniging) geweest en
hebben zijn power point presentatie over de Tielse Rijks en gemeentelijke monumenten bekeken. Een indrukwekkend werkstuk. De presentatie dient wel enigszins aangepast te worden, vooral op het vlak van de te uitgebreide en te technische omschrijvingen van de monumenten. Gerard vraagt of Waardevol Tiel de website van TBV wil
steunen. Het is momenteel niet duidelijk hoe men zich dat voorstelt. Arnoud nodigt
Gerard uit voor de volgende vergadering.
Rijkswaterstaat heeft plannen de dijken in rivierenland weer te verhogen. Arnoud vertelt dat de dijk ‘hoog en breed’ wordt. Wie een goed idee wil krijgen hoe dat er dan
uitziet, kan bij de Kil in Hurwenen een kijkje nemen. De bewoners van Varik leggen
zich niet zondermeer neer bij de beoogde nevengeul en hebben de universiteit van
Wageningen een tegenrapport laten maken. Men trekt o.a. de veronderstelde hoeveelheden water die de Rijn / Waal in de toekomst te verwerken zou krijgen in twijfel.
Patronaatsgebouw. Voor het Patronaatsgebouw en het Grachtenhuijs aan de
Hoveniersweg heeft eigenaar Kleurrijk Wonen een plan ontwikkeld. Er moeten zorgappartementen verrijzen voor bewoners met een beperking. Het Grachtenhuijs gaat
sloopwaarts, maar voor het Patronaatsgebouw (een voorbeeld van de ontluikende
architectuur van de Amsterdamse School, anno 1916) liggen de plannen nog niet
geheel vast. Arnoud en Peter zijn op 18 mei op gesprek geweest bij Kleurrijk Wonen.
Voor het Patronaatsgebouw bestaan drie keuzes: slopen, geheel behouden en behoud
van de karakteristieke voorgevel. Alleen de derde mogelijkheid lijkt kansrijk. Pikant
detail is, dat het gebouw is voorgedragen als gemeentelijk monument.
Tiel Toont. Op zondag 3 juli moet Tiel weer bruisen van de culturele en historische
activiteiten. Ook Waardevol Tiel levert een bijdrage in de vorm van een stadswandeling. Dit jaar hebben we als thema gekozen: Tiel en de (Dode) Linge. De start zal zijn
bij de grote beuk op de dijk bij de coupure naast Bellevue. Onder leiding van Arnoud
en Ton zal er twee keer gewandeld worden en wel om 12.00 en 14.00 uur.
5 Rondvraag: Onlangs heeft de commissie Ruimte van de gemeente Tiel gesproken
over de nieuwbouw van uitvaartonderneming Thijssen. Het beoogde pand, tegenover
de te bouwen megabioscoop (hoogte 10 meter) op de hoek Kloosterstraat en
Koninginnenstraat, moet tot 16 meter nokhoogte reiken. Hiervoor dient het bestemmingsplan aangepast te worden.
6 Volgende vergadering.
Volgende vergadering is op zaterdag 2 juli om 14.00 uur.
Afspraken en acties.
Lidmaatschap Ver. Behoud Lingelandschap: Ronald, 4 juni.
Actief in Tiel; werven vrijwilligers: Ton, 4 juni.
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Aanpassen website: Ton, 4 juni.
Printen van ca. 100 folders: Jan, 4 juni.
Uitnodigen Gerard Volmer van TBV op 2 juli: Arnoud, 4 juni.
Tiel Toont: wandeling op 3 juli: Arnoud, Ton, 4 juni.
vergaderingen 2016
Aanvang 14.00 uur
Plaats: Kerkstraat 32
zaterdag 2 juli
zaterdag 3 september
zaterdag 1 oktober
zaterdag 5 november
zaterdag 3 december
Agenda voor Waardevol Tiel 2 juli 2016
Opening.
De vergadering dient kort en krachtig te worden gevoerd, zodat er tijd is voor een
oefenrondje stadswandeling.
Notulen 4 juni 2016.
Afspraken van vorige vergadering.
Mededelingen en stukken.
Vaststellen extra agendapunten.
Tankstation Dijkhuizen.
Bouw schuur met illegaal gebruik de Eng in Kapel-Avezaath.
Wat verder ter tafel komt.
Rondvraag en afspraken.
Sluiting.
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