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Beste mensen,
WAARDEVOL TIEL In deze editie van het maanblad kunnen wij u voorzichtig
voortzetting van:
positief nieuws melden. AllerMilieuwerkgroep Tiel
eerst heeft u misschien wel
gehoord of gelezen dat de lewww.waardevoltiel.nl
lijke zonnepanelenparken die
in ons mooie Lingelandschap
Voorzitter:
zouden komen zo goed als
Arnoud Reijnen
van de baan zijn. We blijven
natuurlijk wel alert. Ten
Secretaris:
tweede heeft de zitting bij de Raad van State betreffende ons
Nancy Hageman
Simon Vestdijkstraat 19 bezwaar tegen het tankstation aan de Industrieweg op maandag 22 januari plaats gevonden. Deze zitting is naar onze me4003 DX Tiel
miss_nancyhageman@hot- ning positief verlopen. We hebben goed naar voren kunnen
brengen dat het tankstation niet in het Nationaal Landschap
mail.com
past en dat een aantal fruitbomen die ter compensatie aan de
0655121210
kant van de Rivierenlandlaan geplaatst zouden worden tezamen met een meidoornhaag van nauwelijks een meter hoog
Penningmeester:
niet genoeg zijn. Ook hebben wij naar voren kunnen brengen
Ronald van Lith
dat er geen sprake is van een groot openbaar belang waardoor
Meidoornstraat 12
het noodzakelijk zou zijn om het tankstation te verplaatsen.
4001 ZE Tiel
De gemeente gaf namelijk aan dat dit er wel is vanwege de
rhvanlith@gmail.com
veiligheid voor de omgeving van de Havendijk (waar het
0344612328
tankstation nu nog staat). Dit argument snijdt geen hout, want
contributies/donaties
het tankstation werkt op de huidige plek wel volgens de gelING betaalrekening:
NL17INGB0003386081 dende veiligheidseisen. Dat de Rechters van de Raad van State
ontvankelijk waren voor onze zaak was ook wel te merken
t.n.v.
“WAARDEVOL TIEL” aan het feit dat een van de rechters van de Raad zich ook heeft
werkgr cultuurhistorie/leef- afgevraagd of de gemeente Tiel niet op listige wijze de voorwaarden voor aantasting van het Nationale Landschap proomg. te Tiel
beert te ontlopen. Natuurlijk kunnen we nooit iets met zekerBIC : INGBNL2A
heid voorspellen over een uitspraak van de Raad van State,
maar al met al hadden we er geen slecht gevoel over. De uitInfo en contact:
waardevoltiel@gmail.com spraak volgt over zes weken. Bij de volgense editie van dit
blad kunnen wij u waarschijnlijk meer vertellen. Nancy.
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Notulen vergadering Waardevol Tiel op 6 januari 2018.
Aanwezig: Ton Schiltmans, Ronald van Lith, Jan van Doesburg, Peter Schipper
(notulen).
Afwezig met kennisgeving: Arnoud Reijnen, Nancy Hageman.
Opening:
Bij afwezigheid van Arnoud heet Ton ons allen welkom en leidt de vergadering.
Notulen van de vergadering van 2 december 2017:
In tegenstelling tot de notulen telt onze vereniging geen vier, maar zelfs vijf nieuwe
leden, van wie er niet minder dan vier zijn aangebracht door Ans Roefs. Die heeft
daarvoor een toespraak gehouden op de ledenvergadering van de Tielse Binnenstad
Vereniging. Daarbij ging het over onze club in het algemeen en over onze doelstellingen en voornaamste prestaties Wie volgt dit prachtige voorbeeld van Ans?
Voor het overige zijn de notulen goedgekeurd.
Afspraken van de vorige vergadering:
Peter heeft voor de reproductie van de weeshuisbeelden een firma benaderd. Het
wachten is op een prijsopgave.
Ada heeft contact gehad over de beuk van Walstede. Daarover zijn geen nieuwe
berichten.
Peter heeft het rapport voor de renovatie van de kiosk gemaakt en deze kan, na aanvulling met enkele details, aan wethouder Marcel Melissen worden aangeboden. Er is
nog geen huurder gevonden. Een lastig punt voor potentiele gegadigden is de personele bezetting. Roland van Vugt, van de Gemeente Tiel, zoekt mee naar huurders.
Peter is in de vergadering van de monumentencommissie geweest om de plannen aangaande de kiosk te bespreken. Daarbij ging het over plaatsing op de gemeentelijke
monumentenlijst en daarna overdracht aan de stichting Stadsherstel.
Arnoud heeft, ook wegens zijn afwezigheid, geen nieuws over de ledenwerfactie.
Arnoud heeft geen nieuws over de omplanting van de fruitschuur aan de
Rijsakkerweg.
Peter zal Nancy nog informatie sturen over het mikwe bij de synagoge.
Jan heeft zich bezig gehouden met de fotomontage van de zonneparken. Hij is bij het
Lingemeer wezen kijken. Daar is al een zonnepark. Hoewel het lastig te fotograferen
was, heeft hij toch een fraaie fotomontage gemaakt van hoe de parken in KapelAvezaath er uit zouden gaan zien.
Arnoud en Peter hebben over de status van de Gemeentelijke Monumenten gemeld
dat de gemeente Tiel op korte termijn een volgende groep panden aan de lijst zal toevoegen.
Arnoud heeft de nieuwe leden een welkomsbrief gestuurd.
Peter werkt nog aan archiefinformatie over de werfkelders.
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Mededelingen en ingekomen stukken:
Er is een folder van de Gelderse Natuur en Milieu Federatie binnengekomen.
Extra agendapunten:
De uitvoeringsagenda binnenstad wordt als agendapunt toegevoegd.
Machtigen bestuursleden:
Arnoud is als enige van de drie bestuursleden geheel bevoegd; Nancy en Ronald voor
de helft en samen geheel. Dat kan lastig zijn, omdat er in geval van het aangaan van
beroep soms snel gehandeld moet worden, terwijl Arnoud doorgaans niet in Tiel aanwezig is. Verandering van de statuten en daarop de aanpassing van de gegevens bij de
Kamer van Koophandel geeft ook weer gedoe en is misschien ook niet mogelijk doordat de statuten tamelijk standaard zijn en wellicht aan in de wet vastgelegde eisen
moet voldoen. De oplossing is dat in gevallen dat Arnoud niet snel kan reageren
Nancy en Ronald samen een beroep dienen te ondertekenen.
Bestemmingsplan buitengebied:
We maken ons zorgen om delen van het in de maak zijnde Bestemmingsplan
Buitengebied. Zo heeft het binnendijkse landschap langs Lingeweg en Lingedijk
vanaf de Provincialeweg tot de Groeneweg in het nieuwe plan de titel ‘waardevol’
verloren. Ton vertelt dat de plaats van de afgebrande (bedrijfs)woning tegenover hem
aan de Lingeweg in het plan de bestemming ‘wonen’ heeft gekregen. De vraag is dan:
hoeveel woningen en hoe hoog? De termijn om bezwaren te maken tegen het voorontwerp is verstreken. Het is nog wel mogelijk bezwaar in te dienen tegen het ontwerp en definitief plan. Waardevol Tiel heeft destijds wel een visie ingediend.
Kiosk:
Peter zal afspraak met wethouder maken om rapport over de Kiosk te overhandigen.
Zonneparken in Kapel-Avezaath:
Op 11 januari organiseert de gemeente een overlegavond met bewoners, belanghebbenden en geïnteresseerden over de zonneparken in Kapel-Avezaath. Ton, Jan en
Peter gaan er heen. Wij vragen ons af of dergelijke ambitieuze projecten niet beter in
regionaal verband kunnen worden opgepakt.
Werfkelders:
Over de werfkelders is geen nieuws te melden. Peter zal pogen een stukje geschiedenis te achterhalen.
Uitvoeringsagenda binnenstad:
Op 21 november 2017 is er een bijeenkomst geweest over de uitvoeringsagenda binnenstad. Ook vertegenwoordigers van Waardevol Tiel waren aanwezig. Allerlei
onderwerpen op het gebied van winkels, horeca, cultuur, dwaalmilieu, wonen en
bereikbaarheid van de binnenstad stonden op de agenda. De gemeente heeft de tientallen ideeën geïnventariseerd. Waardevol Tiel leverde ideeën voor o.a. de Damstraat,
stegen, een stadskraan op de Oliemolenwal. De vervolgbijeenkomst vindt plaats op
maandag 5 februari.
Afspraken:
Ton, Jan, Peter houden zich bezig met de zonneparken in Kapel-Avezaath. Ton heeft
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zitting genomen in de overleggroep.
Ton, Jan en Peter zetten zich in voor de uitvoeringsagenda binnenstad: bijeenkomst 5
februari, 19.30 uur in de raadzaal.
Peter zorgt voor prijsopgave weeshuisbeeltjes.
Ada houdt contact over de rode beuk met Annika Maan.
Peter biedt kioskrapport bij de wethouder aan.
Arnoud schrijft een stukje voor de ledenwerving.
Arnoud schrijft brief over matige omplanting van de fruitschuur aan de Rijsakkerweg.
Peter stuurt document met info over het mikve naar Nancy.
Nancy stuurt een bericht naar de gemeente over het uitvallen van het Joods
Monument en de monumentale waarde van het mikve.
Arnoud regelt de wijziging van ons e-mailadres bij de Kamer van Koophandel.
Peter zoekt in het archief informatie op over de werfkelders.
vergaderingen 2018.
Aanvang 14.00 uur.
Plaats: Kerkstraat 32.
zaterdag 3 februari.
zaterdag 3 maart.
zaterdag 31 maart.
zaterdag 5 mei.
zaterdag 2 juni.
zaterdag 7 juli.
zaterdag 1 september.
zaterdag 6 oktober.
zaterdag 3 november.
zaterdag 1 december.
Agenda voor Waardevol Tiel 3 februari 2018.
Opening.
Notulen 6 januari 2018.
Afspraken van vorige vergadering.
Mededelingen en stukken.
Vaststellen extra agendapunten.
Uitvoeringsagenda binnenstad.
Mestverweker nabij Laageinde.
Verzoek Stichting Red de Veluwe.
Social media.
Voortgang kiosk.
Zonnepaneelparken.
Werfkelders.
Wat verder ter tafel komt.
Rondvraag en afspraken.
Sluiting.
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