
Beste mensen,

Een drukke maand voor ver-

schillenden van ons. Zo zijn

Jan, Peter, Ton en Willem be-

trokken bij de voorbereidin-

gen voor de cursus Tiellogie

van de nieuw opgerichte Tiel-

se filiaal van deVolksuniversi-

teit West Betuwe. Daarin

gaan zij, in verschillende

sessies, uitleg geven over het

ontstaan van de stad Tiel vanuit de diepste historie en tal van

zaken die daarmee van doen hadden.( De cursus wordt overi-

gens deels in een lokaal van het prachtig gerestaureede slacht-

huis aan de J.D. van Leeuwenstraat gegeven en deels op loka-

tie. De inschrijving staat open via de website www.volksuni-

versiteitwestbetuwe.nl.) Voorts is Arnoud als lid van de klank-

bordgroep zeer betrokken bij de voor en tegens van de nieuwe

ronde van dijkverzwaringen, is tevens druk in de weer met de

stichting Stadsherstel Tiel en maakt de aanzet voor een leden-

werfactie. Terwijl Ada zich ondertussen heeft vastgebeten in

de materie van de slecht onderhouden binnentuinen van het

ziekenhuis en het management heeft weten te overtuigen dat

er werk aan de winkel is. Zij gaat nu samen met de beheerders

van de tuinen een plan opstellen. Voorts zijn Peter en Ton,

soms in gezamenlijkheid, soms apart van elkaar, bezig

geweest om via allerlei kanalen het behoud van de VVV kiosk

te bepleiten. Onlangs viel er nog kennis te nemen van een

gloedvol betoog van Peter in de kolommen van De

Gelderlander. Intussen hebben zij Caro Achterberg, architecte,

die voor Hart van Tiel opfleurplannen voor de binnenstad

maakt en veel met ons brainstormt, achter zich gekregen. Zij

heeft, via direct contact met het planbureau dat het stadspoort

plan maakt, op haar beurt die mensen weer enthousiast gekre-

gen. Zij meldde inmiddels: de kiosk wordt waarschijnlijk

gered. U bent welkom op 4 maart om 14.00 uur Kerkstr. 32.
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NOTULEN VAN DE BIJEENKOMST VAN WAARDEVOL TIEL 4 FEBRUARI. 

Aanwezig: Ton, Jan, Ronald, Arnoud, Peter, Willem en Ada (notulen).

Opening.

In afwachting van de komst van Arnoud, opent Ton alvast de vergadering. 

Notulen van 7 januari 2017 

I.t.t. wat in de notulen staat houdt het voorstel van Peter v.d. Lugt in dat de Damstraat

geheel afgesloten dient te worden. Wel is er een nuance dat bij onoverkomelijke

moeilijkheden er nog naar andere opties kan worden geleken. Ada is alleen voor het

voorstel wanneer de straat niet afgesloten is voor fietsers en voetgangers. Dit in ver-

band met bezoekers die willen winkelen in de Voorstad, op Het Plein of de

Groenmarkt, terwijl zij hun auto geparkeerd hebben in de nieuwe parkeergarage bij de

Westluidense poort en via de kortste weg, nl de Damstraat volgens haar, het winkel-

gebied moeten kunnen bereiken. In zijn voorstel grijpt Peter v.d.Lugt terug op de

vooroorlogse toestand. Dit om het gewenste dwaalmillieu te bevorderen. Afhankelijk

van de gekozen wandelroute is er geen of nauwelijks sprake van een langere weg in

de visie Peter v.d. Lugt. Willem heeft een plattegrond meegenomen waarop staat hoe

de Groenmarkt eruit zag voor de oorlog. Hierop valt te zien dat de Groenmarkt na de

oorlog tussen Damstraat en Weertstraat verruimd is door de rooilijn te verplaatsen in

zuidelijke richting.

In de lijst met afspraken van de vorige vergadering ontbreekt het kopieren van de

beelden van de twee weeskinderen, behorend bij het oude weeshuis.

Afspraken en Acties.

Ledenwerfactie.

Ronald is niet toegekomen aan een praatpapier en Arnoud niet aan opwekkend stukje.

Verwacht wordt dat er van de geplande wandelingen en fietstocht een wervende wer-

king zal uitgaan.

Contact met ANWB.

Ronald is bij de ANWB geweest. De ANWB is van plan om in de zomer monumenta-

le gebouwen open te stellen; dit is alleen mogelijk als er voldoende vrijwilligers zijn.

Cursus Tiellogie.

Voordat de cursus gepubliceerd is, hebben zich reeds belangstellenden opgegeven bij

de Volkuniversiteit West Betuwe. Onder supervisie van Peter Schipper gaat het met

ingang van 8 maart om vier lezingen, gegeven door Peter, Ton, Jan en een lid van de

archeologische werkgroep van de Oudheidkamer, een stadswandeling en een fiets-

tocht.

Nissenhut 

Peter heeft zich verdiept in de geschiedenis van het gebouw, dat naast de woning van

gedeputeerde Josan Meijer staat bij het Inundatiekanaal. Het is van monumentale

waarde.

Terras Visafslag.

Ten onrechte wordt in het verslag vermeld dat Ton en Jan met “De Buurvrouw” zou-

den gaan praten over het terras. Opgemerkt wordt dat vooral de grote parasol het uit-

zicht op het monument ontneemt. In het voorjaar wordt de situatie opnieuw bekeken.
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Tiel Toont.

Peter organiseert binnenstadswandeling. Ton geeft boekje over Iconen en Symbolen.

Monumentendag.

Ton en Peter zullen een fietstocht in het buitengebied organiseren. Te denken valt aan

de Mottenburcht in Zoelen, de antieke brug bij Thedingsweert, de vistrap enz.

Vergaderingen 2017.

Ada is wegens schoolvakanties verhinderd op 4 maart en 6 mei.

Mededelingen en ingekomen stukken.

Arnoud deelt mee dat de provincie Gelderland het zogenaamde Agrarisch Bouwblok

van 1½ ha wil loslaten. Dit betekent dat veel grotere gebieden aan weilanden en

akkers onttrokken kunnen worden t.b.v. grote gebouwen.

Ronald meldt dat Wim van Baal van de VVD, lid van de commissie Ruimte, graag op

een vergadering van Waardevol Tiel wil komen praten over de verplaatsing van het

tankstation van van Dijkhuizen. Dat is oke, als er maar niets wordt toegezegd.

Ada heeft over de binnentuinen van het ziekenhuis een gesprek gehad met De stich-

ting Vrienden van het Ziekenhuis en met de facilitair manager, die o.m. over de bin-

nentuinen gaat. De bedoeling is om met z’n drieen een verbeterplan te maken.

In de Hennepe worden hoge platanen gekapt, ten gunste van te planten fruitbomen,

die in beheer van de bewoners worden gegeven.

De Gelderse Milieufederatie vraagt informatie over het bestuur van Waardevol Tiel.

Vaststellen extra agendapunten.

Damstraat.

Pro Tiel staat inmiddels achter het voorstel van Peter v.d.Lugt m.b.t. het afsluiten van

de Damstraat, in die zin dat er een discussie komt over de wenselijkheid en effecten

van het geheel of deels afsluiten van de straat. Het plan om de Damstraat af te sluiten

voor verkeer sprak Hart van Tiel manager v. Ingen wel aan. Conclusie: Waardevol

Tiel zal de gemeente laten weten dat het een nader onderzoek naar afsluiten van de

Damstraat toejuicht, maar dat de discussie hiermee, wat ons betreft, ophoudt.

Werfkelders.

Of de kelders evenals de wal een monument zijn, wil Willem aan Ilse vragen. Tevens

zal hij proberen te achterhalen bij wie het eigendom berust.

Stadswandeling,

Deze zal op 25 maart plaats vinden o.l.v. Peter Schipper.

Dijkverzwaring

De dijk tussen Tiel en Waardenburg voldoet niet aan de normen; er stroomt meer

water dan verwacht. De dijk zal moeten veranderen van vorm;  hij zal steiler en hoger

worden. En vooral aan de binnenkant een bredere voet krijgen. De veiligheid is vast-

gesteld op gemiddeld een dijkdoorbraak van eens in de 1250 jaar. Plannen voor dijk-

verzwaring voor de stadsmuur van Tiel zijn nog onbekend.

Behoud  VVV kiosk.

Nog geen nieuwe informatie ontvangen op uitgelegde lijntjes.

Ledenwerfactie

Arnoud zal alsnog een stukje schrijven.

Wat verder ter tafel komt.

Wat de branchvreemde activiteiten van de familie Augustinus aan De Eng betreft is
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het duidelijk dat deze niet passen in het Bestemmingsplan. Het college heeft ons

bericht dat zij hier zal gaan handhaven. Het door de familie ingediend bezwaar maakt

weinig kans.

De rode beuk voor Walstede, staande in grond van Walstede, moet t.z.t. gekapt wor-

den i.v.m. een zwam die de boom tenslotte onstabiel maakt. Of er op die plek weer

een rode beuk gepland kan worden hangt af van de soort zwam. Bij de agressieve

honingzwam zou het niet raadzaam zijn. Bij een minder agressieve soort kan het wel.

Sluiting

Arnoud sluit de vergadering.

Afspraaken en acties.

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 monumenten-

commissie.

Peter: organiseren iconen stadswandeling tijdens Tiel Toont.

Willem: achterhalen status werfkelders.

Peter en Ton: organiseren fietstocht buitengebied voor monumentendag.

Ada: verbeterplan binnentuinen ziekenhuis.

Peter: voeling houden met de rode beuk van Walstede.

Peter en Ton: behoud VVV kiosk.

vergaderingen 2017.

Aanvang 14.00 uur.

Plaats: Kerkstraat 32.

zaterdag 4 maart.

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 4 februari 2017.

Opening.

Notulen 4 februari 2017. 

Afspraken van vorige vergadering.

Omstreeks 14.30 uur gesprek met de heren v. Baal en v. Dijkhuizen over tankstation.

Mededelingen en stukken.

Vaststellen extra agendapunten.

Behoud VVVKiosk.

Organiseren ledenwerfactie.

Wat verder ter tafel komt.

Rondvraag en afspraken.

Sluiting.


