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In memoriam Ben Schiltmans
Op 9 augustus overleed, op
95 jarige leeftijd, ons erelid
Ben Schiltmans.
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Ben was lang een vaste gast
op onze vergaderingen waar
hij steeds aan de discussies
een goede bijdrage leverde. Ben was ook van aanpakken, handen uit de mouwen. Zo heeft hij jarenlang het blad van de,
toen nog Milieuwerkgroep Tiel, op de fiets rondgebracht. Ben
was er ook toen wij bij een actie tegen dijkverzwaring een
deel van de Waalkade inpakten met zwart landbouwplastic. In
latere jaren werd hij minder actief maar bleef hij wel betrokken, tipte nog onze huidige penningmeester dat hij het misschien leuk zou vinden om actief te worden bij Waardevol
Tiel.

Ben had een lang en bewogen leven, was actief bij de vakbeweging, eerst de Kajotters, later de NKV. Politiek zou hij
nadien bij de PPR belanden, waar hij veel optrok met Bert
Schijf, destijds raadslid voor die partij.
In de oorlog werd hij afgevoerd naar Duitsland, als dwangarbeider. Hij trouwde met Lies Zondag en kreeg kinderen. Ben
Info en contact:
woonde met zijn vrouw en kinderen bij mij in de buurt. Hij
waardevoltiel@gmail.com was iemand bij wie je nog eens langsliep voor een gesprek
over de laatste ontwikkelingen, een warm mens en dat gold
ook voor zijn vrouw. Als haast natuurlijk trok ik ook op jonge
Meidoornstraat 12
leeftijd met de kinderen van Ben op.
4001 ZE Tiel
0344612328

Ik zal nooit de dag vergeten dat er op de hoek van de Scheeringlaan en
Papesteeg/prinses Beatrixlaan, niet voor het eerst, een ongeluk gebeurde. Ik liep er
naar toe, kwam halverwege Ben tegen en zei “Er is weer een ongeluk gebeurd, Ben.”
Ben keek mij aan en antwoorde: “Het is mijn zoon.” Het is een gebeurtenis die mij in
het geheugen gegrift staat.
Ben en zijn gezin hebben toen de kracht gevonden om door te gaan, ook toen later
zijn dochter overleed. Ik herinner mij Ben Schiltmans als een bijzonder, maatschappelijk betrokken mens met een groot hart. Tielenaar in hart en nieren.
Arnoud Reijnen

Notulen vergadering WAARDEVOL TIEL d.d. 2 juli 2016.
Aanwezig: Jan van Doesburg, Ronald van Lith, Ton Schiltmans, Arnoud Reijnen,
Peter Schipper, Ada Mouthaan (notulen).
Afwezig met kennisgeving: Willem Spekking.
1. Welkom.
2. Huishoudelijk.
Deze vergadering zal tot 15 uur duren, waarna de voorbereidende wandeling zal
plaats vinden voor de stadswandeling van morgen, ter gelegenheid van Tiel Toont.
I.v.m. de beperkte tijd wordt de bespreking van het verslag van de vorige vergadering
uitgesteld.
3. Afspraken vorige vergadering.
M.b.t. het lidmaatschap van de Ver. Behoud Lingelandschap heeft Ronald afgesproken dit wederzijds met gesloten beurzen te doen, waarbij de verenigingen elkaars
leden uitnodigen voor allerlei aktiviteiten.
Ton is enthousiast over Actief in Tiel dat een breed podium biedt voor het werven
van vrijwilligers m.b.v. een gratis website waarbij vrijwilligers zich zowel kunnen
aanbieden als kunnen reageren op vacatures.
Chris heeft de website aangepast: “Tiel e.o”. is meestal niet van toepassing. Dus
“Tiel” is voldoende.
Jan zal folders m.b.t. het werven van leden voor Waardevol Tiel morgen meenemen
om ze uit te delen onder de deelnemers aan de beide wandelingen tijdens Tiel Toont.
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Gerard Volmer is voor vanmiddag uitgenodigd, maar is helaas verhinderd. Hij heeft
plannen voor een monumentenwandeling in Tiel.
Arnoud, Ton en Jan, zullen morgen een wandeling houden over de waterhuishouding
in Tiel door de eeuwen heen.
Peter en Jan zullen ervoor zorgen dat een samenvatting van de wandeling geplaatst
wordt in de Zakengids, op de website van Huub en op de website van Gerard Volmer.
4. Mededelingen.
De toren van de St. Maartenskerk blijkt morgen toch geopend te zijn.
5. Tankstation Dijkhuizen.
In het blauwe boekje van de gemeente Tiel, waarin alle projecten voor 2017 staan
genoemd, staat ook de bouw van tankstation Dijkhuizen, in het waardevolle landschap tegenover Kellen aan de Industrieweg, vermeld. Er is volgens Peter nl. in 2013
een deal door de gemeente met Van Dijkhuizen gesloten toen deze om milieutechnische redenen moest verdwijnen van de Beatrixlaan en bij de Haven. Hij zou zelf de
plaats hebben mogen kiezen voor een nieuw tankstation. De hr. Vink heeft met een
onteigeningsmakelaar gesproken en heeft een advokaat in de arm genomen om zich te
verzetten tegen de voorgenomen onteigening. De Van Heumenstichting heeft hierover
nog geen standpunt ingenomen. Lang geleden is hierover reeds een raadsbesluit genomen. De kosten voor onteigening en sloop zijn voor Van Dijkhuizen en de gemeente
moet onteigenen. In het te vernieuwem Bestemmingsplan Buitengebied wordt het
tankstation nog niet opgenomen. Er komt nl een apart bestemmingsplan voor.
Wanneer dit plan ter inzage ligt, is inspraak mogelijk; dus alert zijn hierop.
6. Bouw schuur met illegaal gebruik aan De Eng in Kapel Avezaath.
Zowel hier als aan de Zoelse straat zijn op goedkope bouwgrond enorme schuren
gebouwd voor opslag en handel, wat niet beantwoordt aan de agrarische bestemming
van het gebied. Deze aktiviteiten horen op een industriegebied plaats te vinden en niet
op het erf van een boerderij. Aan De Eng zijn aanwonenden in actie gekomen hiertegen en protesteren bij de gemeente. Peter heeft er foto’s van genomen, omdat de
gemeente het gedoogt. Geadviseerd wordt om de Inspektie voor de Leefomgeving en
Transport in te schakelen. Arnoud zal een brief aan de Provincie schrijven die erop
moet toezien of de gemeente haar taak goed uitvoert.
7. Wat verder ter tafel komt.
De harde schijf van Kees van Groeningen wordt beheerd door Ronald
8. Volgende vergadering.
De volgende vergadering wordt gehouden op zaterdag 3 september om 14 uur.
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9. Afspraken.
Arnoud schrijft brief aan Provincie m.b.t. bouw van grote schuren in agrarisch gebied.
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.
Jan neemt folders mee voor wandelingen Tiel Toont op 3 juli.
Samenvatting wandeling van 3 juli naar Zakengids en websites van Huub en Gerard
Volmer door Peter en Jan.

vergaderingen 2016
Aanvang 14.00 uur
Plaats: Kerkstraat 32
zaterdag 3 september
zaterdag 1 oktober
zaterdag 5 november
zaterdag 3 december
Agenda voor Waardevol Tiel 3 september 2016
Opening
Notulen 2 juli 2016
Afspraken van vorige vergadering
Mededelingen en stukken
Vaststellen extra agendapunten
Actie Steenbreek.
Wat verder ter tafel komt
Rondvraag en afspraken
Sluiting
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