
Beste mensen,

Dat was best even schrikken:

zonnepaneel parken in het

hart van het Lingegebied van

Kapel-Avezaath. Het gaat om

een park van 17 ha met 67206

panelen aan de Krommesteeg,

direct grenzend aan de Linge

en een park van 20 ha met

54065 panelen aan de Eng,

op Thedingsweerd. Deze per-

celen zijn nu nog in gebruik als boomgaarden en liggen in een

beschermingszone van de Linge. De vraag of de parken er

inderdaad gaan komen hangt nog volkomen in de lucht, maar

in een vergadering van de Commissie Ruimte van de Tielse

gemeenteraad is er een duidelijke minderheid die zich tegen

de plannen heeft uitgesproken. Maar hoe denken wij, van

Waardevol Tiel, nu over zo’n mogelijke ontwikkeling? Wij

gelden immers als uitgesproken voorstanders van het exploite-

ren van alternatieve energiebronnen. Tegenstanders van de

aanleg van zonnepaneel parken zijn wij in principe allerminst.

Maar wij staan ook voor het behoud van landschappelijke

waarden. Wij staan dus voor een dilemma zou je zeggen.

Maar wij kunnen toch ook best genuanceerd denken en brain-

stormen? Als het werkelijk niet anders meer kan, als er hele-

maal geen uitweg meer is, dan kunnen wij misschien akkoord

gaan met zonneparken op de Hoge Veluwe, of op de

Oostvaardersplassen, of windmolens in de Waddenzee, of zon-

nepaneel parken in het mooiste gebied van de Gemeente Tiel

en de Tielerwaard: het Lingegebied. Maar voordat het zover

is, laten we eerst maar eens de daken gaan vullen van bedrijfs-

hallen en woonhuizen. Of zonnepaneel parken aanleggen bui-

ten onze mooiste landelijke gebieden. Een brede maatschappe-

lijke discussie, samen met organisaties als de Vereniging tot

Behoud van het Lingelandschap en de Gelderse Natuur en

Milieu Federatie zou aan de laatste optie vooraf moeten gaan.
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Notulen vergadering Waardevol Tiel van 2 september 2017.

Aanwezig: Ton Schiltmans, Jan van Doesburg, Ronald van Lith, Lou Dalderup,

Arnoud Reijnen.

Afwezig met bericht van verhindering: Nancy Hageman, Peter Schipper en Willem

Spekking.

Opening.

Arnoud opent de vergadering.

Notulen vorige vergadering.

De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld.

Afspraken vorige vergadering.

Weeshuisbeeldjes- geen nieuws.

Stadswandelingen. Ronald was de enige belangstellende bij de eerste wandeling, de

tweede wandeling leverde 8 bezoekers op. Publiciteit was slecht verzorgd. De wande-

ling van de vereniging binnenstad van 20 augustus trok 10-15 mensen.

Fietstocht buitengebied. In verband met het feit dat Peter het op het moment erg druk

heeft wordt de activiteit uitgesteld en komt het onderwerp terug op de volgende ver-

gadering.

Binnentuinen ziekenhuis. Geen nieuws.

Rode beuk Walstede. Geen ontwikkelingen.

VVV kiosk. Ton neemt contact op met Peter. Het bestuur van Stadsherstel is akkoord

met de eventuele overname, onder de voorwaarde dat de kiosk gemeentelijk monu-

ment wordt, de restauratiekosten gedekt worden uit sloopbudget, de overdracht voor

een symbolisch bedrag plaats vindt en er een derde partij de verantwoordelijkheid

neemt voor het gebruik of verhuur.

Ledenwerfactie. Geen nieuws.

Fruitschuur Rijsakkerweg. Voordat wij een brief schrijven eerst een bezoek aan de

boer.

Meidoorns langs weg.Ton meldt dat dit problemen oplevert rond de kosten van

onderhoud. De wegbeheerder meldt dat er wellicht een groenstrook komt langs het

fietspad dat loopt vanaf de Lingeweg naar de Schaarsdijkweg.

Bestemmingsplan Buitengebied.

Het ontwerp is onder druk van een lobby afgekeurd, het lijkt er op dat de ruimte voor

nevenactiviteiten naast het agrarisch bedrijf verruimd worden. Dat aspect zal door

Arnoud in een brief aangekaart worden.

Gesprek met nieuwe wethouder. Ben Brink heeft ons uitgenodigd voor een gesprek.

Dat zal gepland worden, liefst op een woensdag begin van de ochtend, eind van de

middag. Liefst gelijktijdig met medewerkster Mieke Blom van de gemeente, die ons

ook uitnodigde voor een gesprek. Onderwerpen zijn de schaal van de bebouwing van

de binnenstad, wonen of winkels in de Weerstraat, de afsluiting of verkeersluw maken

van de Damstraat.
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Omgevingswet.Ton en Ronald gaan naar het gesprek dat de gemeente organiseert

over de aanpak van de omgevingswet.

Werfkelders. Jan heeft een foto van een schip dat van de gracht richting de Dode

Linge vaart, de Dode Linge is pas overkluisd bij de aanleg van de spoorlijn, er was

dus commerciële activiteit waarbij de werfkelders mogelijk een rol speelden. In het

archief bevindt zich een tekening die wijst op meer kelders en dat vraagt nadere

bestudering. Caro Agterberg maakt een plan voor de kelders, opgemerkt wordt dat de

Wal een rijksmonument is en dat geldt dus ook voor de werfkelder. Er zou een tweede

kelder zijn, meer in de richting van Oostendorp. Jan en Ton nemen contact op.

Nieuwsteeg. De plannen om het uiterlijk van de Nieuwsteeg te verbeteren lopen nog.

Jan is in gesprek met de ondernemers.

Beroep en voorlopige voorziening tankstation.

Door misverstanden en ziekte zijn legeskosten niet betaald. De voorlopige voorzie-

ning is om die reden gestuit. Er is een nieuw verzoek om voorlopige voorziening

ingediend en de legeskosten voor het beroep zijn betaald. Ton ziet er op toe dat ook

de machtiging en de statuten van de GMNF worden verzonden naar de RVS.

Contacten met van Dijkhuizen on hold gezet in afwachting verdere gang van zaken.

Wat verder ter tafel komt.

Ada kan niet meer zorgen voor koffie etc. Jan van Doesburg neemt die taak over.

Lou Dalderup meldt dat de Oudheidkamer op 7 oktober een symposium organiseert

over lokale erfgoedzorg, bedoeld voor toekomstige en huidige raadsleden. Arnoud is

bereid om desgewenst als spreker op te treden en zal het symposium bezoeken. Het

symposium vindt plaats op 7 oktober, daarom wordt de vergadering van Waardevol

Tiel een week naar voren geschoven.

Ronald meldt de toename van onkruid in het straatbeeld. Dit heeft te maken met een

verbod van glyfosaat en een minder effectieve werking van alternatieve bestrijdings-

middelen. Uit een oogpunt van milieuzorg is de inzet van alternatieven overigens

beter. 

Sluiting.

Arnoud sluit de vergadering.

Agenda voor de vergadering van Waardevol Tiel op 30 september.

Opening.

Notulen van de vergadering van 2 september.

Ingekomen stukken en mededelingen.

Inventarisatie agendapunten.

Afspraken vorige vergadering.

Weeshuisbeelden.

Fietstocht buitengebied.

Binnentuinen ziekenhuis.

Rode Beuk.

VVV kiosk.
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Fruitschuur Rijsakkerweg.

Voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied.

Structuurvisie Binnenstad: Gesprek met Ben Brink en Miek Blom.

Omgevingswet.

Werfkelders.

Nieuwsteeg.

Tankstation.

Ledenwerf actie.

Wat verder ter tafel komt.

Rondvraag en afspraken.

Sluiting.

Afspraken.

Peter onderzoekt reproductie weeshuisbeeldjes. 

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

Peter houdt voeling met de rode beuk van Walstede. 

Peter en Ton maken tussentijds rapport behoud van de VVV kiosk.

Arnoud schrijft een stukje voor ledenwerfactie. 

Arnoud schrijft brief aan gemeente over matige omplanting fruitschuur Rijsakkerweg. 

Volgende vergadering.

In verband met een te houden symposium door de Oudheidskamer op 7 oktober

zal de volgende vergadering plaatsvinden op zaterdag 30 september.

vergaderingen 2017.

Aanvang 14.00 uur.

Plaats: Kerkstraat 32.

zaterdag 30 september.

zaterdag 4 november.

zaterdag 2 december.


