
Beste mensen,

In de persoon van Nancy

Hageman hebben we een

nieuwe secretaris in ons mid-

den op mogen nemen. Niet

alleen daarmee kunnen we

ons gelukkig prijzen, maar

ook omdat we naast Ada nu

nog een dame in ons over-

wegend clubje van actieve

heren hebben. En in de derde

plaats is de gemiddelde leeftijd van ons team met de komst

van Nancy een stuk gedaald. Hieronder volgt haar introductie.

Beste leden,

Mijn naam is Nancy Hageman en in de vorige vergadering

ben ik gekozen tot nieuwe secretaris van Waardevol Tiel. Ik

studeer Theologie aan de Universiteit van Tilburg. Daarnaast

ben ik redactrice en schrijfster bij een theologisch maandblad

en ik ben betrokken bij de Stichting 4 Stromenland (van het

Fruitcorso). Bij de laatstgenoemde ben ik lid van de

Inkomstencommissie en maak hier ook de verslagen van. 

Verder houd ik van piano spelen, acteren, dansen, zingen,

lezen en natuurlijk (creatief) schrijven.

Als geboren en getogen Tielse ben ik, ondanks het feit dat ik

buiten de stad studeer, in mijn zo geliefde stad Tiel blijven

wonen. Ik houd van onze stad en wil me graag inzetten voor

het behoud van de cultuurhistorie en monumenten van Tiel.

De organisatie Waardevol Tiel die zich inzet voor de cultuur-

historie, de monumenten en de kwaliteit van natuur, milieu en

landschap in Tiel en omgeving, sprak mij dan ook zeer aan. Ik

ben dan ook erg blij dat ik op de vorige vergadering ben toe-

getreden tot het bestuur en zal mij vanuit deze vereniging met

alle liefde inzetten voor onze mooie stad.

Was getekend: Nancy Hageman.

Waardevol Tiel
WERKGROEP VOOR CULTUURHISTORIE EN LEEFOMGEVING

UITGAVE JULI 2017 NO. 7

tot zaterdag

WAARDEVOL TIEL

voortzetting van:

Milieuwerkgroep Tiel

www.waardevoltiel.nl

Voorzitter:

Arnoud Reijnen

Secretaris:

Nancy Hageman

Penningmeester:

Ronald van Lith

rhvanlith@gmail.com

contributies/donaties

ING betaalrekening:

NL17INGB0003386081

t.n.v. 

“WAARDEVOL TIEL”

werkgr cultuurhistorie/leef-

omg. te Tiel 

BIC : INGBNL2A

Info en contact:

waardevoltiel@gmail.com

Meidoornstraat 12

4001 ZE Tiel

0344612328



2

Notulen van de vergadering van Waardevol Tiel 03-06-2017.

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

Cees van Groeningen, Willem Spekking, Nancy Hageman. 

Afwezig: Peter Schipper, Ada Mouthaan.

Aanvang: 14.00 uur.

Opening.

Daar Arnoud nog niet aanwezig is opent Ton alvast de vergadering en stelt Nancy

Hageman voor aan Cees en Willem, die de vorige vergadering niet aanwezig waren.  

Notulen vergadering 6 mei 2017.

In de notulen van 6 mei staat dat er een fietstocht in het buitengebied georganiseerd

zal worden tijdens Monumentendag. Het is echter niet duidelijk of dit op zaterdag of

zondag zal plaats vinden. Hier wordt nog over beslist. 

Verder zijn er geen opmerkingen over de notulen.

Afspraken van vorige vergadering.

Declaratienota voor de kosten van de cursus Tielologie. Ronald geeft aan dat Peter de

declaraties zou sturen, zodat hij een nota kan maken. 

Eigendom en status werfkelders. Willem gaat kijken of deze onder Rijksmonumenten

vallen. 

Overleg met de familie Vink. De heer Vink heeft het gesprek met Waardevol Tiel

afgezegd. Hij heeft nu alles overgedragen aan een expert. Deze afspraak kan dus

geschrapt worden. 

Mededelingen en stukken.

De kraam voor Waardevol Tiel op de woonmarkt in het Kalverbos. Tijdens de vorige

vergadering is de woonmarkt, die de werkgroep Wonderschoon Wonen op zaterdag 1

juli in het Kalverbos houdt, ter sprake gekomen. Men vroeg zich af of het wellicht

een goed idee zou zijn om daar als Waardevol Tiel met een kraam te gaan staan en

bezoekers te informeren over onze vereniging. Er wordt afgesproken om dit niet te

doen. Het is niet helemaal duidelijk of Waardevol Tiel bij deze woonmarkt past en

bovendien moet er ook wel iets te bieden zijn voor de mensen die naar de kraam

komen. Ook zou zo’n kraam goed aangekleed moeten worden. Kortom: het moet

goed voorbereid worden. De afspraak is het in ieder geval nu nog niet te doen.

Vaststellen extra agendapunten.

Aanstelling secretaris. Het voorstel tot de aanstelling van Nancy Hageman als nieuwe

secretaris wordt in stemming gebracht. Het voorstel wordt met algemene stemmen

aangenomen. Zij aanvaardt de functie en de voorzitter feliciteert haar. 

BestemmingsplanTankstation Industrieweg.

De gemeenteraad is akkoord gegaan met de verplaatsing van het tankstation. Er is wel

een positieve motie aangenomen die extra eisen aan het milieu stelt. Ton stelt dat de

motie er voor zorgt dat Waardevol Tiel niet meer met Dijkhuizen in gesprek hoeft te

gaan, omdat de motie voorziet in de extra eisen. Waardevol Tiel zou nu dus gewoon

naar de Raad van State kunnen gaan. Over het wel of niet meer in gesprek gaan met

Dijkhuizen zijn de meningen wat verdeeld. Arnoud geeft aan dat hij onze kansen bij

de Raad van State niet hoog in schat. Als we het beroep verliezen staan we zo goed

als zeker met lege handen. Uiteindelijk wordt er afgesproken dat we wel naar de Raad
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van State gaan, maar tegelijkertijd ook in gesprek blijven met Dijkhuizen, om te kij-

ken ‘wat we er uit kunnen halen’. Indien nodig kunnen we voor de volgende vergade-

ring van 1 juli nog een keer een spoedvergadering bijeen roepen.  

Aanplant meidoornhagen.

Het is goed als er niet uitsluitend meidoorn geplant wordt, maar eventueel ook andere

soorten (i.v.m. gevaar voor de ziekte perenvuur). Ook de Groenedijk zou een mooi

punt zijn voor de aanplant hiervan. Ton gaat nog even praten met de gemeenteambte-

naar die er over gaat. 

Behoud VVVKiosk.

De motie van ProTiel hierover is raadsbreed aangenomen. Ton en Peter zijn bij

Wethouder Melissen geweest en Waardevol Tiel heeft nu drie maanden de tijd om met

voorstellen te komen. Na overleg over een eventuele overname onder voorwaarde van

de kiosk door Stadsherstel, komen er een aantal voorwaarden voor exploitatie naar

voren. Deze zijn als volgt. 1 Het moet minstens kostendekkend zijn. 2 Het moet voor

een symbolisch bedrag worden overgenomen. 3 Er moet een deugdelijk plan zijn en

belangstelling om de kiosk in gebruikt te nemen. Arnoud meldt dat er wel rekening

mee gehouden moet worden dat er bij commercieel gebruik een aantal verplichte

voorzieningen moeten zijn (bijv. een toilet). Dit moet nu eenmaal van de

Arbowetgeving. Verder zou het meegenomen zijn als een deel van de herstelkosten al

gefinancierd zou zijn. Arnoud zal een mogelijke overname bij Stadsherstel bespreken.

Tenslotte wordt besloten dat Ton en Peter contact opnemen met de journalist van de

Stad Tiel, die om inlichtingen over de kiosk heeft gevraagd aan Ronald. Ook gaan zij

verder met plannen maken.

Organiseren ledenwerfactie.

Alle leden denken na over manieren van ledenwerving. Ton noemt de

Stadswandelingen als voorbeeld. Arnoud zal een wervende tekst schrijven. Nancy

vraagt of het misschien een idee is om Social Media te gebruiken. Op de volgende

vergadering zullen we verder over alle ideeen praten.

Bestemmingsplan Buitengebied.

Ton heeft over het concept van het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied, waarbij

Waardevol Tiel een van de steakholders is, informatie toe gemaild gekregen van de

gemeente. Die informatie heeft hij, voorzien van zijn conclusies, met W-transfer naar

iedereen door gemaild. Niet iedereen heeft W-transfer echter binnen de verlooptijd

geopend. Ton zal aan wie dat wil de informatie nog eens mailen.

Omplanting fruitschuur Rijsakkerweg.

Wij zijn niet tevreden over de wijze waarop de beloofde omplanting van de fruit-

schuur aan de Rijsakkerweg is uitgevoerd. Arnoud zal hierover een brief naar de

gemeente sturen met daarin ons ongenoegen. 

Wat verder ter tafel komt.

De gangen onder Tiel, waarover regelmatig verhalen de ronde doen, bestaan niet.

Waarschijnlijk worden die verhalen gevoed door de soms als spannend ervaren aan-

wezigheid van de werfkelders en het dichtgemetselde poortje in de stadsmuur.

Rondvraag.

Er zijn geen vragen.

Afspraken:
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Ronald stelt in overleg met Jan, Peter en Ton een declaratienota op voor de kosten

van de cursus Tielologie.

Peter onderzoekt reproductie weeshuisbeeldjes.

Peter organiseert iconen stadswandeling tijdens Tiel Toont.

Peter, Jan en Ton organiseren een fietstocht door het buitengebied voor monumen-

tendag.

Ada werkt aan een verbeterplan voor de binnentuinen van het ziekenhuis.

Peter houdt voeling met de rode beuk van Walstede.

Peter en Ton werken aan het behoud van de VVV kiosk.

Peter en Ton gaan in op het verzoek van Stad Tiel om informatie over het behoud

van de VVV kiosk.

Arnoud bespreekt een eventuele overname van de kiosk bij Stadsherstel.

Arnoud schrijft een stukje voor ledenwerfactie.

Arnoud schrijft brief aan gemeente over matige omplanting fruitschuur

Rijsakkerweg.

Ton gaat praten over de aanplant van o.a. meidoorn.

Volgende vergadering:

De volgende vergadering zal plaats vinden op zaterdag 1 juli. 

Sluiting. 

Arnoud sluit de vergadering.

vergaderingen 2017.

Aanvang 14.00 uur.

Plaats: Kerkstraat 32.

zaterdag 1 juli .

zaterdag 2 september.

zaterdag 7 oktober.

zaterdag 4 november.

zaterdag 2 december.

Agenda voor Waardevol Tiel 1 juli 2017.

Opening.

Notulen 3 juni 2017. 

Afspraken van vorige vergadering.

Nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied.

Wijzigingen adres en melding Kamer v Koophandel ivm nieuwe secretaris.

Mededelingen en stukken.

Beroep en Voorlopige Voorziening R v S.

Vaststellen extra agendapunten.

Behoud VVVKiosk.

Organiseren ledenwerfactie.

Wat verder ter tafel komt.

Rondvraag en afspraken.

Sluiting.


