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voortzetting van:
Milieuwerkgroep Tiel

Nu alweer een nieuwe uitgave
van Waardevol Tiel, terwijl de
maand maart pas halverwege
is? Inderdaad wat vreemd. En
www.waardevoltiel.nl
ook dat we nu twee uitgaven
in maart hebben en april zal
Voorzitter:
gaan ontbreken. Dat heeft
Arnoud Reijnen
allemaal te maken met de
drukke activiteiten die verschillenden van ons in april hebben,
Secretaris:
met o.m. de cursus Tiellogie. Daardoor komen we niet toe aan
vacature
vergaderen en waren wij genoodzaakt de vergadering die normaal op 1 april zou moeten plaatsvinden een week naar voren
Penningmeester:
te schuiven. En nee, dat is dus geen vervroegde 1 april grap.
Ronald van Lith
Laat dus iedereen er van doordrongen zijn dat de komende
rhvanlith@gmail.com
vergadering plaatsvindt op zaterdag 25 maart.
contributies/donaties
TIELLOGIE.
ING betaalrekening:
NL17INGB0003386081 De cursus Tiellogie, of Tiellologie zoals sommigen het ook
wel noemen, blijkt wat belangstelling betreft een volledig suct.n.v.
“WAARDEVOL TIEL” ces te zijn. De cursus, gegeven onder de vlag van de
werkgr cultuurhistorie/leef- Volksuniversiteit Neder-Betuwe, is met 23 inschrijving volgeboekt. De cursus, na een idee van Peter, bestaat uit een aantal
omg. te Tiel
onderdelen. Er zit een sessie over de archeologie in, verzorgd
BIC : INGBNL2A
door de Archeologische vereniging BATO. Aard Bijl, kenner
bij uitstek over waterbouwkundige werken, verzorgd een
Info en contact:
avond over de historie van dijkenbouw en polderwerken rond
waardevoltiel@gmail.com Tiel. Ton en Jan vertellen aan de hand van de stadswandeling
‘De Linge Achterna’ over de vroegste historie van Tiel en
Peter gaat, om dat alles nog eens op locatie toe te lichten, een
Meidoornstraat 12
stadswandeling en fietstocht leiden.
4001 ZE Tiel
0344612328
Op de komende vergadering is zoals steeds iedereen welkom
om 14.00 uur op het adres Kerkstraat 32.
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NOTULEN VAN DE BIJEENKOMST VAN 4 MAART 2017.
Aanwezig: Jan, Ronald, Arnoud, Peter, en Ada (notulen).
Gasten: De hr. H van Dijkhuizen, eigenaar tankstations en de hr. W van Baal, lid van
de commissie Ruimte en medewerker bij de firma van Dijkhuizen. (Hij heeft zijn
belang bij de gemeente gemeld).
Afwezig: Ton en Willem.
OPENING:
Arnoud opent de vergadering en heet de beide gasten welkom.
De heren van Dijkhuizen en van Baal hebben om een gesprek verzocht met
Waardevol Tiel, i.v.m. de zienswijze die de vereniging heeft ingediend over de voorgenomen verplaatsing van het benzinestation aan de Havendijk naar het beschermde
gebied gelegen aan de onbebouwde zijde van de Industrieweg bij de Staartse straat.
Het voornemen tot verplaatsing is tot stand gekomen op aandringen van de gemeente,
om reden dat de gevaarcirkel van het LPG station op de Havendijk een nabijgelegen
woningbouwplan in de weg zou staan. Ook de aanleg van de nieuwe Fluviadijk zou
daarbij een rol spelen. Waardevol Tiel heeft hiertegen bezwaar gemaakt omdat het
benzine station verplaatst wordt naar een beschermd natuurgebied, waar de bouw van
een bezinestation niet is toegestaan. Bovendien reikt de gevarencirkel volgens de normen van de rijksoverheid lang niet tot aan het nieuwbouwplan en is er in het concept
bestemmingsplan geen relatie tot de Fluviadijk genoemd.
De hr. van Dijkhuizen bedankt voor de uitnodiging en geeft aan dat hij bereid is rekening te houden met natuur en milieufactoren. In dat verband vraagt de hr. van Baal
naar een eventueel door ons opgesteld mitigatieplan, wat echter niet aan de orde is.
Peter voert aan dat er op minder dan 5 km afstand op Medel ook al een benzinestation
staat. Waarop de hr. van Dijkhuizen meedeelt dat een naburig benzinestation op
Kellen, dat door hem beheerd wordt, eveneens gesloten gaat worden.
Arnoud geeft aan dat wanneer hier een benzinestation komt, er zich ook andere
gegadigden zullen melden en er op deze wijze een precedent wordt geschapen.
Het gaat hier om een zeer principiële kwestie, waarbij de Provincie tegenwoordig niet
meer goed of afkeurt, maar een zienswijze kan in dienen die even zwaar weegt als die
van Waardevol Tiel. De heer van Dijkhuizen is bereid “zijn nek uit te steken” en
eventueel te planten bomen te vergoeden. Op het station komen, behalve 6 pompen,
ook een oplaadpunt voor elektrische auto’s en een voor aardgas. Verder worden er een
korte wascombi en een shop gebouwd. Er komt volgens de heren geen LPG pomp,
want naar LPG is steeds minder vraag. Hetgeen wij in ons bezwaar ook al hebben
aangevoerd.
Voorts komt de onteigeningsprocedure van boer Vink ter sprake. Daarvoor zou het
initiatief geheel bij de gemeente liggen.
Arnoud geeft aan dat Waardevol Tiel bereid is zich nader in deze kwestie te verdiepen
en te onderzoeken welk beslag het stationsterrein precies legt op het waardevolle
gebied. De hr. Van Dijkhuizen nodigt Waardevol Tiel uit om naar het bouwplan te
komen kijken.
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NOTULEN van 4 februari.
Op pag. 3 staat ten onrechte dat er een stadswandeling zal plaats vinden op 25 maart.
Deze wordt echter op 1 april georganiseerd door Ton en Jan. In verband hiermee is de
vergadering op 25 maart gepland. Op 8 april is er een fietstocht die eveneens deel uitmaakt van de cursus Tielologie o.l.v. Peter. De notulen worden met wijzigingen vastgesteld.
AFSPRAKEN.
Ledenwerfactie.
Arnoud. Het wervend stukje komt nog.
Onderzoek reproductie van weeshuisbeeldjes.
Peter. Is er wegens verhuizing niet aan toe gekomen.
Parasols op visafslag.
Jan en Ton. Gaan hiermee in de lente aan de slag.
Nissenhut aandragen als kandidaat monument bij monumentencommissie.
Peter en Arnoud. Komen hier de volgende bespreking op terug.
Status werfkelders.
Willem. Is niet aanwezig, maar dit punt is al wel meegnomen in de binnenstadvisie.
Organisatie Fietstocht op Monumentendag.
Ton en Jan en Peter. Binnenkort opnemen. Thema is: Boeren, burgers en buitenlui.
Binnentuinen ziekenhuis.
Ada. Heeft al een tijdje niets meer gehoord van medewerkers. Wellicht eens aan de
bel trekken.
Behoud VVVkiosk.
Peter. De Gelderlander heeft contact hierover opgenomen met Peter en een artikel
over Tielse monumenten geschreven. Verdere actie volgt wellicht nog.
MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN.
Ronald heeft een uitnodiging voor gratis deelname aan een congres van 5 dagen ontvangen van de Holland Deltagroep, een groep van ondernemers. Hij zal deze doorsturen aan iedereen.
M.b.t. de kermiskoektraditie zijn 3 bordjes van de gemeente geplaatst.
Op 20 maart vindt er vanaf 17.30 tot 20.00 uur een inloop informatie avond plaats in
de raadszaal over de Structuurvisie Binnenstad
Het GMNF wil een foto van een groepsactiviteit. Jan zal een foto van een stadswandeling mailen.
De Provincie heeft, door het afschaffen van het zogenaamde Agrarisch Bouwblok,
waarbinnen tot dan toe het optrekken van bedrijfsgebouwen beperkt bleef, de bouw
van megastallen mogelijk gemaakt.
WAT VERDER TER TADFEL KOMT.
Peter meldt dat van Dijkhuizen van plan zou zijn om een zeer hoge flat te bouwen op
de plaats van het huidige benzinestation aan de Havendijk. De grond blijft nl. zijn
eigendom.
Duurzaam Rivierenland, voorheen onder aan de dijk bij Bellevue gevestigd, zal uitgenodigd worden voor de vergadering van 25 maart.
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SLUITING.
Arnoud sluit de vergadering.
Afspraken.
Arnoud zal alsnog een stukje schrijven in het kader van de ledenwerfactie.
Peter doet onderzoek naar de mogelijkheid tot reproductie van de weeshuisbeeltjes.
Ton en Jan gaan van de lente de parasolsituatie bij de visafslag in beeld brengen.
Peter en Arnoud: aandragen nissenhut als kandidaatmonument bij de monumentencommissie.
Peter: organiseren iconen stadswandeling tijdens Tiel Toont.
Willem: achterhalen status werfkelders.
Peter, Ton en Jan: organiseren fietstocht buitengebied voor monumentendag.
Ada: verbeterplan binnentuinen ziekenhuis.
Peter: voeling houden met de rode beuk van Walstede.
Peter en Ton: behoud VVV kiosk.
Jan: mailt activiteiten foto naar GNMF.
vergaderingen 2017.
Aanvang 14.00 uur.
Plaats: Kerkstraat 32.
zaterdag 25 maart.
zaterdag 6 mei.
zaterdag 3 juni.
zaterdag 1 juli .
zaterdag 2 september.
zaterdag 7 oktober.
zaterdag 4 november.
zaterdag 2 december.
Agenda voor Waardevol Tiel 25 maart 2017.
Opening.
Notulen 4 maart 2017.
Afspraken van vorige vergadering.
Mededelingen en stukken.
Vaststellen extra agendapunten.
Behoud VVV Kiosk.
Organiseren ledenwerfactie.
Tankstation.
Structuurvisie Binnenstad.
Wat verder ter tafel komt.
Rondvraag en afspraken.
Sluiting.
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