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Beste mensen,
WAARDEVOL TIEL We hebben een succes te melden, hoewel de meesten van
voortzetting van:
jullie het al wel vernomen
Milieuwerkgroep Tiel
zullen hebben. Maar de Raad
van State heeft ons verzoek
www.waardevoltiel.nl
tot schorsing van een bestemmingsplan toegewezen. Al
Voorzitter:
wel vijf jaar geleden zijn we
Arnoud Reijnen
begonnen ons voor te bereiden om de vestiging van een
Secretaris:
benzinestation in het waardevolle landschap van de Doode
Nancy Hageman
Simon Vestdijkstraat 19 Linge te voorkomen. Dit op initiatief van ons helaas naar
Leiden vertrokken erelid, Kees van Groenigen. Het begon
4003 DX Tiel
miss_nancyhageman@hot- toen met het aanleggen van een dossier. Daarin stopten we
alles wat we maar aan informatie te pakken kregen. Niet
mail.com
alleen informatie over de zaak zelf, maar ook alles wat we uit
0655121210
publicaties over gelijksoortige zaken onder ogen kregen.
Daardoor waren we redelijk goed voorbereid toen we in
Penningmeester:
beroep gingen tegen het bestemmingsplan. Niettemin gingen
Ronald van Lith
we begin oktober met lood in de schoenen naar den Haag om
Meidoornstraat 12
op de eerste zitting bij de Raad van State te pleiten voor een
4001 ZE Tiel
voorlopige schorsing van het bestemmingsplan. Het is bekend
rhvanlith@gmail.com
dat je bij de bestuursrechter met wel heel sterke argumenten
0344612328
moet komen om een democratisch genomen besluit vernietigd
contributies/donaties
te krijgen. Als het verzoek tot voorlopige schorsing werd afgeING betaalrekening:
NL17INGB0003386081 wezen, dan zouden we het met de bodemprocedure wel kunnen schudden. Nu is het beeld enigszins tegenovergesteld. Dat
t.n.v.
“WAARDEVOL TIEL” wil zeggen dat de RvS niet onmiddellijk heeft vastgesteld dat
werkgr cultuurhistorie/leef- ons beroep onhaalbaar is. We kunnen ons nu dus enigzins
opgelucht gaan voorbereiden op de bodemprocedure. Onze
omg. te Tiel
toekomstige gang naar den Haag zal met lichte tred, vrolijkBIC : INGBNL2A
heid en wellicht zelfs gedemd jolijt gepaard gaan. Maar de
beer is nog niet geschoten, dus oplettendheid blijft gepast. Met
Info en contact:
waardevoltiel@gmail.com rechtszaken en in de politiek weet je immers nooit of je nu de
hoorens of de staart te pakken hebt.
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Notulen vergadering Waardevol Tiel van 30 september 2017.
Aanwezig: Ton Schiltmans, Ronald van Lith, Peter Schipper, Nancy Hageman.
Afwezig: Arnoud Reijnen, Ada Mouthaan, Jan van Doesburg, Willem Spekking.
Aanvang: 14.00 uur.
Opening:
Ton opent de vergadering. Peter meldt vervolgens dat Arnoud hem zojuist gebeld
heeft om door te geven dat hij niet naar de vergadering kan komen.
Notulen vergadering 2 september 2017:
Er zijn geen opmerkingen over de notulen.
Ingekomen stukken en mededelingen:
Ronald meldt dat het verkiezingsprogramma van D66 bij hem is afgegeven met de
vraag wat Waardevol Tiel ervan vindt. Na dit doorgenomen te hebben zijn er van
onze kant wel een aantal opmerkingen te maken over zaken waar wij het niet mee
eens zijn. Hierbij gaat het dan om de punten over de Waalkade, het snelfietspad, de
ontsluitingsweg voor Passewaaij, duurzaamheid en het feit dat zij aangeven voorstander te zijn van soepeler regels voor erfgoed en monumenten. Het zou goed zijn als zij
naar het Symposium Erfgoedzorg zouden komen op 7 oktober, waar alle raadsleden
een uitnodiging voor gekregen hebben. Overigens merkt Peter hierbij op dat zich
slechts één raadslid heeft aangemeld. Dit terwijl het symposium speciaal voor de politieke partijen geoganiseerd wordt. Of er ook daadwerkelijk niemand anders van de
partijen komt moet natuurlijk afgewacht worden, maar daar ziet het er op het moment
niet naar uit en dat is erg jammer, zo vindt iedereen. Wat D66 betreft: Nancy zal hen
een brief sturen met onze opmerkingen en punten van kritiek op hun verkiezingsprogramma, waarbij zij hen ook zal verwijzen naar het symposium waarvoor zij nog
steeds van harte uitgenodigd zijn.
Fietstocht buitengebied:
Deze zal komende lente plaats vinden.
VVV kiosk:
Op 4 oktober zal hiervan de sleutel beschikbaar zijn. Hierna moet er gekeken worden
wat voor een bestemming er voor de kiosk kan komen. In ieder geval zal sprake zijn
van exploitatie. Een voorbeeld hiervan kan eventueel fruit verkoop zijn.
Voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied:
We zullen onze opmerkingen over het concept voor het nieuwe Bestemmingsplan
Buitengebied kenbaar maken.
Structuurvisie Binnenstad: Gesprek met Ben Brink en Miek Blom:
Ton vertelt dat dit een goed gesprek was, waarbij we aangegeven hebben wat ons
standpunt is m.b.t. de binnenstad. Er staan bijvoorbeeld veel monumenten niet op de
monumentenlijst, maar deze zijn wel van belang voor de beleving van de stad.
Verder wordt er waarde gehecht aan onze mening bij de ontwikkeling van het bestemmingsplan binnenstad. Er is ons gevraagd of wij voor de ontwikkeling hiervan zitting
willen nemen in een klankbordgroep wat we graag willen doen.
Tankstation:
Er is een brief gekomen van de Raad van State dat de zitting voor de voorlopige
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voorziening zal plaats vinden op dinsdag 3 oktober. Ton geeft aan dat hij er heen zal
gaan om onze standpunten toe te lichten en vraagt of er mensen mee willen. Dit met
name om te laten zien dat Waardevol Tiel geen eenmansclubje is, maar een sterke
vereniging. Peter en Nancy geven aan dat zij graag mee zouden gaan, maar helaas
niet kunnen op de betreffende datum. Ronald zegt vervolgens dat hij wel mee zal
gaan. Waarschijnlijk gaat Arnoud ook, dus dat scheelt toch alweer.
Ledenwerfactie:
Dit zal op de volgende vergadering weer besproken worden, als Arnoud er weer is.
Wat verder ter tafel komt:
Zonneparken. We maken ons zorgen om het Lingegebied. Er zijn plannen ingediend
om daar een tweetal zonnepanelenparken te verwezenlijken. Hoewel wij als
Waardevol Tiel natuurlijk zeker geen tegenstander zijn van panelenparken, maken we
ons ernstig zorgen om de locaties waar die zouden moeten verrijzen. We hebben het
hier over een historisch landschap, waar ook sprake is van zeer goede landbouwgrond. Er zouden duizenden (fruit)bomen verdwijnen als de zonneparken er zouden
komen. Onze mening is dat er eerst op de daken begonnen moet worden met dergelijke initiatieven. Hierbij moet dan als eerste gekeken worden naar overheids- en
bedrijfsdaken. Als voorbeeld valt te denken aan Medel. Allemaal bedrijven, waar de
daken dus van gebruikt kunnen worden voor een soort ‘zonnepark’. Wij staan dan
ook voor: “Je kunt het dak op met je zonneparken” (slogan bedacht door Ton).
Afgesproken wordt dat Ton als eerste wat ideeen van leden gaat verzamelen, die we
vervolgens tijdens een vergadering zullen bespreken om zo tot een eigen visie van
Waardevol Tiel over dit onderwerp te komen. Later zullen we ons idee dan weer aan
de leden voorleggen. Er is ook nog de gedachte om de Vereniging tot Behoud van het
Lingelandschap hierbij te betrekken, maar dat zullen we een volgende keer nog verder bespreken.
Monumentenbehoud. Het is niet heel goed gesteld met het monumentenbehoud. Peter
geeft aan dat zelfs het tragisch stimuleringspotje voor Monumentenbehoud niet meerbeschikbaar is. Hier moeten we iets mee doen; ook monumenten horen immers bij
cultuurbehoud. Het is een goed moment voor het herinvoeren van Open Monumenten
Dag in Tiel. Dit is namelijk weer mogelijk daar het niet meer samenvalt met het
Corso. We zullen dit verzoek dan ook indienen.
Joods Monument en Mikwe. Ronald is ter ore gekomen dat het Joods Monument stuk
is. Het geluid doet het niet meer. Hierover moet een brief naar de gemeente gestuurd
worden. Nancy zal dit doen. Peter vraagt zich af of ook het Mikwe, dat zich achter
het Joods Monument bevindt ook een monumentale status heeft. Het Mikwe is de
rituele badplaats voor het Joodse reinigingsritueel dat zich in Tiel. Omdat in het
Jodendom de Synagoge en het Mikwe met elkaar verbonden zijn (althans in theologisch, maar niet letterlijke zin) en in Tiel ook beide even oud zijn, zou ook het Mikwe
de monumentale status moeten bezitten. Ton denkt dat de geluidsinstallatie van het
Joods Monument er in is gemaakt. Nancy zal dit meteen vragen als zij de brief naar
de gemeente stuurt.
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Rondvraag:
Er zijn geen vragen.
Sluiting:
Ton sluit de vergadering.
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
Nancy schrijft brief aan D66 over onze opmerkingen op hun verkiezingsprogramma.
Nancy stuurt bericht naar de gemeente over de defect geluidsinstallatie van het Joods
Monument.
Agenda voor de vergadering van Waardevol Tiel op 4 november.
Opening.
Notulen van de vergadering van 30 september.
Ingekomen stukken en mededelingen.
Inventarisatie agendapunten.
Adhesie verklaring huisvesting vrijwilligers organisaties.
Afspraken vorige vergadering.
Voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied.
Bezwaar vergunning zonneparken.
Werfkelders.
Nieuwsteeg.
Tankstation.
Ledenwerf actie.
Vergaderschema 2018.
Wat verder ter tafel komt.
Rondvraag en afspraken.
Sluiting.

vergaderingen 2017.
Aanvang 14.00 uur.
Plaats: Kerkstraat 32.
zaterdag 4 november.
zaterdag 2 december.
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