
Beste mensen,

Bij de jaarwisseling aangeko-

men is het gebruikelijk om

eens achterom te kijken alvo-

rens de blik op de toekomst te

richten. Zeker in het geval

van de activiteiten van Waar-

devol Tiel is daar bepaald re-

den voor. Want we hebben

afgelopen jaar heel wat on-

dernomen. Het meest bijzon-

dere daarbij was wel de cursus Tielologie van de Volksuniver-

siteit Westbetuwe. Aan deze succesvolle cursus hebben wij in

belangrijke mate bijgedragen om kennis over de boeiende his-

torie van onze stad en streek te verbreiden. En oogopeners

voor ons publiek waren ook de door ons georganiseerde stads-

wandeling en een fietstocht langs historische elementen in

dorp en landschap. Maar op nog veel andere gebieden waren

wij actief. Waaronder het meedenken met het gemeentebestuur 

over binnenstads- en buitengebiedvisies, over bestemmings-

plannen en monumenten. Met Caro Achterberg van Hart van

Tiel dachten en deden wij mee over het opfleuren van de bin-

nenstad, tot het inrichten van geveltuintjes toe. Een project dat

overigens in het komende jaar voortgang zal vinden. Zo ook

het behoud van de VVV-kiosk, waarmee wij met veel trekken

en duwen wel een flink stuk zijn opgeschoten, maar nog lang

niet klaar zijn. Heel wat aandacht hebben wij ook moeten

besteden aan het behoud van ons Lingelandschap, waaraan

voortdurend wordt geknaagd en dat nu weer in het hart getrof-

fen dreigt te worden met de aanleg van tientallen hectares

grote zonnepaneelparken. Die willen wij wel, maar dan op

minder gevoelige locaties. Daar gaan wij het komend jaar

voor strijden. Helpt u ons? Dat kan door eens in uw omgeving

rond te kijken naar mensen die onze club met een lidmaat-

schap of actief willen steunen. Wij wensen u een gezellige

jaarwisseling en een gezond en gelukkig nieuwjaar toe.
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Notulen vergadering 02-12-2017

Aanwezig: Arnoud Reijnen, Ton Schiltmans, Ronald van Lith, Peter Schipper, Jan van

Doesburg, Willem Spekking, Ada Mouthaan, Nancy Hageman. 

Afwezig: Arnoud Reijnen.

Aanvang: 14.00 uur.

Opening: Daar Arnoud zich heeft afgemeld zal Ton de vergadering voorzitten. Hij

opent de vergadering en begint met de notulen van de vorige vergadering. 

Notulen 4 november 2017: Er zijn geen opmerkingen over de notulen. 

Afspraken van vorige vergadering:

De Weeshuisbeelden: Peter vertelt dat hij bezig is het een en ander te onderzoeken.

Hij heeft een atelier op het oog, Reszto Utrecht, die de beelden kunnen reproduceren.

Peter heeft hen een brief gestuurd voor een prijsopgave. Verder gaat hij praten met de

Stadsbouwmeester en met de eigenaar van het gebouw. Voor nu moeten we even

afwachten wat de kosten zijn. 

De rode beuk: Deze moet echt weg, want het is gevaarlijk om hem te laten staan. Er

staan inmiddels hele grote zwammen op. Ada biedt aan om Annika Maan van de

Groenafdeling te bellen om te vragen naar de boom. Als de boom eenmaal weg is zal

Waardevol Tiel een nieuwe aanbieden, maar wel op voorwaarde dat er een bordje

“Geschonken door Waardevol Tiel” bij komt te staan. 

VVV Kiosk: Het rapport hierover moet gemaakt worden. Dit zal gebeuren nadat het

een en ander concreet is. 

Joods Monument: Peter geeft aan dat hij een document met info over het Mikve naar

Nancy zal sturen, zodat zij dit kan verwerken in haar brief naar de gemeente over het

Joods Monument. 

Fotomontage betreffende de zonneparken: Jan heeft alvast een en fotomontage ge-

maakt, maar geeft aan dat er nog meer komt. 

Mededelingen en stukken:

Zonneparken: Over de zonneparken zijn al verschillende stukken in de media ver-

schenen, waarin ook het bezwaar van Waardevol Tiel genoemd wordt. Ook heeft

Waardevol Tiel een brief ontvangen van de gemeente waarin zij aangeeft dat er hele-

maal nog niet gebouwd zou gaan worden, maar dat er alleen een vergunning is aange-

vraagd voor de subsidie voor de zonneparken en (nog) niet voor de bouw van de par-

ken. Dit is een standaardbrief die de gemeente aan alle bezwaarmakende partijen

heeft gestuurd. Het is verder niet van belang voor ons bezwaar tegen de parken, want

dat zullen wij toch handhaven indien nodig. 

Machtiging andere bestuursleden: Ronald brengt in dat het misschien een goed idee

is om alle bestuursleden permanent te machtingen om voor Waardevol Tiel te spreken

of een brief te sturen. Dit zou handiger zijn, want dan hoeft er niet steeds een machti-

ging te worden gemaakt. Nu heeft namelijk alleen de Voorzitter een volledige vol-

macht. Over dit punt zullen we op de volgende vergadering verder spreken, als

Arnoud er weer is. 

Emailadres: In onze inschrijving bij de Kamer van Koophandel staat nog een oud

emailadres geregistreerd. Dit moet nog veranderd worden. Dit kan veranderd worden

in ons algemene emailadres of dat van Nancy. Sowieso moet Arnoud het regelen, daar

hij de Voorzitter is. 
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Gemeentelijke monumentenlijst: De monumenten komen ter sprake Ronald vraagt

zich af hoe het kan dat er een tijd geleden vele potentiele nieuwe monumenten zijn

ingebracht en daar niets mee gedaan is. Peter legt uit dat dat genuanceerder ligt en dat

er een hele procedure voor is om te controleren of een pand een monument kan wor-

den. Het is echter wel goed om er naar te vragen.We spreken af dat Arnoud en Peter

de gemeentelijke monumentenlijst gaan opvragen en daarbij zullen vragen waarom

bepaalde panden er niet op zijn gekomen. 

Nieuwe leden: Ton vermelt dat er 4 nieuwe leden zijn. Arnoud zal hen nog een wel-

komstbrief moeten sturen. 

Voortgang Kiosk: De Kiosk is inmiddels van binnen bekeken. Caro Agterberg heeft

laten zien hoe het zou moeten worden als de kiosk weer in de oude glorie hersteld

wordt. Dit zou inclusief de originele abri’s zijn, die bijpassend waren. Of dat laatste

mogelijk is, is niet zeker, daar de busmaatschappijen tegenwoordig hun vaste abri’s

hebben die door het hele land hetzelfde (moeten) zijn. Om terug te komen op de

kiosk zelf, voor restauratie moet er eerst veel gesloopt worden. Gert-Jan van Ingen

kan zorgen voor een sloopbedrijf. Stadsherstel wil het pand voor een symbolisch

bedrag kopen, maar wil dan niet met verschillende huurders werken. Fruitverkoop

blijft een mogelijkheid. Ook Reuvers heeft belangstelling en wil misschien ook wel

de restauratiekosten doen, maar hij wil even afwachten wat alles kost. Verder is de

fam. Blom misschien geinterresseerd, maar dan alleen vanaf april/mei tot aan het

FruitCorso. Al met al zijn er dus verschillende mogelijkheden. We wachten nu even

op concrete zaken. Daarna volgt een rapport. 

Zonnepaneelparken: Er zijn in totaal 110 bezwaren tegen de zonneparken ingediend.

Wij hebben onze visie ingediend. Het antwoord daarop was dat hiervoor een wijzi-

ging van het Bestemmingsplan Buitengebied nodig is. Wij willen de nadruk blijven

leggen op andere alternatieve locaties (bijv. het Wetro-terrein, of anders andere loca-

ties). Verder komt het idee naar voren om foto’s te maken van hoe het wel en niet

moet, met daarbij dan de tekst “niet zo, maar zo”.  *

Werfkelders: Er is geregeld dat Waardevol Tiel een keer mag kijken bij een van de

werfkelders binnen. Dan kunnen we zien waar die andere uitkwamen. Ook zijn er

sterke aanwijzingen dat er waarschijnlijk meer werfkelders geweest zijn. Peter gaat

informatie opzoeken in het archief. Ton en Jan gaan onderzoek doen naar een particu-

liere kelder op de Oliemolenwal.

Bestemmingsplan Binnenstad: Men wil de binnenstad aantrekkelijker maken.

Hiervoor zijn allerlei ideeen aangedragen. Deze komen in de Stadsvisie. Voor het aan-

trekkelijker maken denkt men onder andere aan “schoon”. Verder is het van belang

om de Westluidensestraat voetgangersvriendelijk te maken. Voor totale afsluiting van

de Damstraat zijn wij niet, wel voor verkeersluw maken. 

Wat verder ter tafel komt: Peter vertelt dat het mooie witte pand in de Voorstad,

waar vroeger Schreuders in zat gesloopt wordt en dat dit erg jammer is, daar dit het

laatste historische pand is in de straat. Iedereen vindt dit inderdaad erg jammer, maar

helaas kunnen we er niets aan doen. 

Rondvraag: Er zijn geen vragen.

Sluiting:Ton sluit de vergadering.
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* Update over de zonneparken: Op 7 december 2017, vijf dagen na onze vergade-

ring, kregen we een brief binnen van de gemeente. Hierin gaven zij aan dat ze een

proces ingaan om te komen tot een mogelijke herziening van het bestemmingsplan. In

dit proces vinden zij het belangrijk  om samen met een delegatie van alle partijen (de

begeleidingsgroep) op te trekken. De gemeente geeft nu aan dat zij voor een goede

start van het overleg met de begeleidingsgroep aan de vergunninghouders (van de

verleende vergunningen voor de subsidies) heeft gevraagd of die een verzoek in wil-

len dienen om de tijdelijke vergunning in te trekken. Vervolgens deelt de gemeente

mede dat de bezwarencommissie om deze reden de bezwarenbehandeling opschort tot

medio januari 2018. Indien de omgevingsvergunningen dan niet zijn ingetrokken zal

de bezwarencommissie vermoedelijk eind februari 2018 een hoorzitting inplannen.

Wij wachten dus af. 

Afspraken:

Peter onderzoekt reproductie weeshuisbeeldjes. 

Ada belt Annika Maan om te vragen naar de rode beuk van Walstede. 

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

Arnoud schrijft een stukje voor ledenwerfactie. 

Arnoud schrijft een brief aan de gemeente over matige omplanting fruitschuur

Rijsakkerweg.  

Peter stuurt document met info over het Mikve naar Nancy. 

Nancy stuurt een bericht naar de gemeente over het Joods Monument inclusief het

Mikve.

Jan maakt een nog uitgebreidere fotomontage over de zonneparken. 

Arnoud regelt de wijziging van ons emailadres bij de Kamer van Koophandel.

Arnoud en Peter vragen de gemeentelijke monumentenlijst op en vragen waarom

bepaalde panden er niet op zijn gekomen.

Arnoud stuurt een welkomstbrief naar de nieuwe leden.

Peter zoekt in het archief informatie op over de werfkelders.

Agenda voor Waardevol Tiel 6 januari 2018.

Opening.

Notulen van 2 december2017. 

Afspraken van vorige vergadering.

Mededelingen en stukken.

Vaststellen extra agendapunten.

Machtiging bestuursleden.

Bestemmingsplan Buitengebied.

Voortgang kiosk.

Zonnepaneelparken.

Werfkelders.

Bestemmingsplan Binnenstad.

Wat verder ter tafel komt.

Rondvraag en afspraken.

Sluiting.


