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Beste mensen,
Er valt deze maand opvallend
WAARDEVOL TIEL veel goed nieuws te melden.
Zo ziet het er naar uit dat de
voortzetting van:
onder de beplanking van een
Milieuwerkgroep Tiel
friteskot schuilgaande, vrijwel
intakte voormalige VVV
www.waardevoltiel.nl
kiosk voor Tiel behouden
blijft. Er is door ons aan alle
Voorzitter:
kanten stevig getrokken en
Arnoud Reijnen
geduwd om tal van personen,
ambtenaren, politici en wie dan ook, met de neus in de goede
Secretaris:
richting te krijgen. Tenslotte is een raadsbreed gesteunde
vacature
motie van ProTiel aangenomen om een onderzoek in te stellen
naar een goede bestemming voor dit bijzondere gebouwtje. In
Penningmeester:
overleg met wethouder Melissen gaat Waardevol Tiel met die
Ronald van Lith
opdracht aan de slag. Hoe we dat plan gaan aanpakken, daar
rhvanlith@gmail.com
gaan we komende vergadering over brainstormen. In ieder
contributies/donaties
geval zijn ons van enthousiaste derden al goede ideen aangeING betaalrekening:
NL17INGB0003386081 reikt.
Een ander goed nieuws is dat we de komende vergadering
t.n.v.
“WAARDEVOL TIEL” gaan besluiten over de aanstelling van een secretaris voor
werkgr cultuurhistorie/leef- onze werkgroep. Die ontbeerden wij sinds de onvolprezen
Cees van Groenigen al weer geruime tijd geleden afscheid
omg. te Tiel
nam. Nancy Hageman, studente met enige ervaring in secretaBIC : INGBNL2A
rieel werk, heeft zich als kandidaat voor die functie aangemeld.
Info en contact:
Voorts hebben wij in een evaluatiegesprek over de cursus
waardevoltiel@gmail.com Tielologie van de mensen van de Volksuniversiteit WestBetuwe mogen vernemen dat zij de cursus als heel succesvol
hebben ervaren. Zij hebben ons verzocht om de cursus in
Meidoornstraat 12
oktober te herhalen. Daar hebben we graag in toegestemd,
4001 ZE Tiel
waarbij we eveneens de mogelijkheid hebben aangereikt om
0344612328
eventueel nog een nieuw element aan de cursus toe te voegen.
Dan zal het mogelijk gaan om de industrialisatie van Tiel
vanaf 1870. Wellicht tot ziens op de vergadering van 3 juni.
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Notulen van de vergadering van Waardevol Tiel.
De dato: 6 mei 2017.
Aanwezig: Nancy Hageman; Jan van Doesburg; Ton Schiltmans; Ronald van Lith;
Arnoud Reijnen; Peter Schipper (notulen).
Afwezig: Ada Mouthaan.
01 Opening.
Arnoud is nog niet aanwezig, dus Ton opent de vergadering en heet Nancy Hageman
hartelijk welkom. We stellen ons aan haar voor. Het is de bedoeling dat zij het secretariaat invulling gaat geven.
02 De Notulen van de vergadering van 25 maart.
De notulen worden goedgekeurd.
03 Afspraken.
Declaraties Tielologie. Ton, Peter en Jan hebben meegewerkt aan de cursus Tielologie
van de Volksuniversiteit. Dit levert Waardevol Tiel 4 x 75 euro voor de verenigingskas op. Ronald stuurt de declaratie naar de VU.
Ledenwerfactie: Arnoud zal een stukje schrijven.
Onderzoek mogelijkheid om beelden van weeskinderen af te gieten: Peter.
Parasols visafslag: Waarschijnlijk is contractueel vastgelegd dat de uitbater van het
horecaterras parasols mag plaatsen. Ook aan het hek zitten bevestigingspunten. Dit
alles is niet fraai en vermindert de beleving van het monument sterk. Een centrale
parasol is aanvaardbaar. Ton en Jan zullen t.z.t. een gesprek hebben met de uitbater.
De nissenhut: de hut is rijksmonument en wordt samen met het Inundatiekanaal als
onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie voorgedragen voor de Unesco
Erfgoedlijst.
Stadswandeling tijdens Tiel Toont: Peter stelt een wandeling samen onder de titel
‘Tiel in detail’.
Werfkelders Oliemolenwal: Willem achterhaalt eigendom en status.
Monumentendag (tweede zaterdag in september): Ton, Jan en Peter organiseren een
fietstocht in het buitengebied.
Binnentuinen ziekenhuis: Ada werkt aan een verbeterplan.
Rode beuk Walstede: Peter houdt deze in de gaten.
Kiosk Hasselmanplein: zie onder punt 8.
04 Mededelingen.
Ronald kaart het probleem van het stallen van fietsen tijdens evenementen bij de
Burensepoort aan. Waardevol Tiel heeft in commentaar op de binnenstadvisie voorgesteld een voorziening te maken bij het Hoogeinde.
05 Extra agendapunt.
Ronald, onze penningmeester, heeft de jaarstukken opgesteld. Deze zijn door Jan en
Peter voorafgaand aan de vergadering gecontroleerd en in orde bevonden. De vergadering verleent Ronald onder dank decharge.
06 Tankstation aan de Industrieweg.
Arnoud, Ton en Peter zijn bij de firma Van Dijkhuizen op bezoek geweest en hebben
daar gesproken met de heren H. van Dijkhuizen en W. van Baal. De problematiek is
bekend: het tankstation komt in de rand van het nationaal landschap rivierengebied.
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Doel van het gesprek was te bezien of een compromis mogelijk is: WT zou af moeten
zien van bezwaren en in ruil daarvoor zal Van Dijkhuizen een extra milieu en flora
inspanning leveren bij het uitvoeren van de plannen.
Waardevol Tiel heeft bij de gemeente Tiel bezwaar gemaakt, maar alle punten zijn
door B&W terzijde geschoven. De Provincie ziet geen redenen om het plan voor het
benzinestation af te wijzen.
Een deel van de grond is eigendom van de heer Vink, die een onteigeningsprocedure
te wachten staat. Hij gaat namelijk niet akkoord met de plannen. Een ander deel van
de grond is eigendom van de Van Heumen de Sitter Stichting, die wel genegen is haar
grond te verkopen. Kan boer Vink op een overgeschoten stuk van deze grond compensatie vinden voor zijn paardenweitje? Arnoud en Ton gaan met hem praten.
Ton is het niet eens met de gronden waarop B&W de bezwaren van WT naast zich
neer heeft gelegd. Verder: zijn de alternatieven wel goed onderzocht?
WT staat voor een dilemma:
A In beroep gaan bij de Raad van State met het risico te verliezen en met lege handen
te komen staan.
B Meegaan in het plan en er extra’s op het gebied van milieu, flora en landschappelijke inpassing uitslepen.
In de juni vergadering zullen we dienen te beslissen.
Naschrift: intussen is de gemeenteraad van Tiel akkoord gegaan met de verplaatsing
van het benzinestation. Alleen ProTiel en Sociaal Tiel stemden tegen. Een aanvaarde
motie van Groen Links verplicht nog wel wat extra eisen aan het milieu te stellen.
07 Aanplant meidoornhagen.
Deze aanplant zou moeten komen langs het fietspad van de Lingeweg naar de
Schaarsdijkweg. Ton heeft hierover contact gehad met Rolf Hemelrijk van de
Gemeente Tiel, die over de bomen gaat. Vraag is: hebben telers geen bezwaar i.v.m.
perenvuur? Mogelijk zijn er nog andere punten in het landschap die verbeterd kunnen
worden. Te denken valt aan de Groenedijk. De volgende vergadering komen we er op
terug.
08 Behoud VVV kiosk.
De gemeenteraad heeft enkele jaren terug besloten de beide kiosken langs de singel te
laten slopen. Die van Dikke Piet is al verdwenen. De VVV kiosk uit 1952 aan het
Burg. Hasselmanplein staat er nog. ProTiel zal een motie indienen om de kiosk te redden.
Naschrift: Op 15 mei zijn Ton en Peter bij wethouder Melissen op bezoek geweest
om over de kiosk te praten. Resultaat is dat deze voorlopig niet gesloopt zal worden.
WT dient met voorstellen te komen. De wethouder refereerde in de raadsvergadering,
waarin de motie van ProTiel werd aangenomen, zelfs aan het gesprek in de raadsvergadering. Voorwaar een mooi resultaat voor WT!
09 Ledenwerfactie.
Ieder denkt na over manieren om meer leden te werven en zo de basis van onze vereniging te vergroten. Volgende vergadering komt dit punt weer op de agenda.
10 Wat verder ter tafel komt.
zie onder punt 05.
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11 Rondvraag.
In de volgende vergadering dienen we formeel te besluiten Nancy Hageman als nieuwe secretaris aan te stellen. Bezwaren kunnen bij de voorzitter worden ingediend.
AFSPRAKEN.
Ronald stelt in overleg met Jan, Peter en Ton een declaratienota op voor de kosten
van de cursus Tielologie.
Arnoud schrijft stukje voor ledenwerfactie.
Peter onderzoekt reproductie weeshuisbeeldjes.
Ton en Jan brengen parasolsituatie visafslag in beeld.
Peter organiseert iconen stadswandeling tijdens Tiel Toont.
Willem achterhaalt eigendom en status werfkelders.
Peter, Ton en Jan organiseren fietstocht buitengebied voor monumentendag.
Ada werkt aan verbeterplan binnentuinen ziekenhuis.
Peter houdt voeling met de rode beuk van Walstede.
Peter en Ton werken aan het behoud van de VVV kiosk.
Arnoud en Ton gaan overleggen met familie Vink.
vergaderingen 2017.
Aanvang 14.00 uur.
Plaats: Kerkstraat 32.
zaterdag 3 juni.
zaterdag 1 juli .
zaterdag 2 september.
zaterdag 7 oktober.
zaterdag 4 november.
zaterdag 2 december.
Agenda voor Waardevol Tiel 3 juni 2017.
Opening.
Notulen 6 mei 2017.
Afspraken van vorige vergadering.
Mededelingen en stukken.
Vaststellen extra agendapunten.
Aanstelling secretaris.
BestemmingsplanTankstation Industrieweg.
Aanplant meidoornhagen.
Behoud VVVKiosk.
Organiseren ledenwerfactie.
Bestemmingsplan Buitengebied.
Omplanting fruitschuur Rijsakkerweg.
Wat verder ter tafel komt.
Rondvraag en afspraken.
Sluiting.
4

