
Beste mensen.

Op pagina vier van dit oko-

bernummer treft u wederom

de oproep tot ledenwerving

aan van onze voorzitter,

Arnoud Reijnen. Er gaat

betrekkelijk veel met brede

diversiteit om in onze club.

We kunnen dan ook altijd

nog wel mensen met speci-

fieke beroepskennis of hob-

bymatige ervaringen bij onze activiteiten gebruiken. Zo mis-

sen wij iemand met kennis en passie voor flora en fauna die

Waardevol Tiel kan vertegenwoordigen in de gemeentelijke

Klankbordgroep Natuur. Dat hoeft geen volleerde bioloog te

zijn, maar zou heel goed een liefhebber van het buitenleven

kunnen zijn. Schenk daarom nog eens aandacht aan de oproep

van Arnoud. Er zijn vast mensen in uw omgeving die te inte-

resseren zijn in onze maandelijkse vergaderingen in de gezel-

lige, hystorisch ingerichte vergaderruimte bij Nette

Diepeveen.

Wat onze concrete en minder concrete plannen voor de

komende tijd betreft: ja, we gaan met hulp van sponsors en

Stadsherstel de VVV-kiosk restaureren. We willen ook abso-

luut de middeleeuwse havenkraan gaan bouwen aan de

Oliemolenwal, om daarmee o.m. de mensen nieuwsgierig te

maken naar de bijzondere geschiedenis van onze zeer oude

stad. Maar wij zijn daarbij wel afhankelijk van het archiefon-

derzoek. Ook gaan wij ons inzetten om de werfkelder aan de

Oliemolenwal gerestaureerd te krijgen. Een vaag idee is om

een opgegraven restand van de stadsmuur te herplaatsen in het

tracé van waar de muur ooit stond. Overigens ondervinden wij

bij deze plannen in Caro Achterberg en Gert-Jan van Ingen

van Hart van Tiel warme medestanders en samenwerkers.
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Notulen van de vergadering van 1 september 2018.

Aanwezig: Arnoud Reijnen, Ton Schiltmans, Ronald van Lith, Jan van Doesburg

(notulist).

Afmeldingen: Willem Spekking, Ada Mouthaan, Peter Schipper en  Nancy Hageman.

Opening.

Ton opent om 14.00 uur de vergadering.

Notulen vorige vergadering.

De notulen  van  de vergadering van 7 juli worden goedgekeurd. 

Afspraken van vorige vergadering.

Beelden Weeshuis: geen nieuws.

Werfkelders : Caro Agterberg onderneemt actie.

Energietransitie: de gemeente richt zich op regionaal beleid en ontwikkelingen, met

de Ladder van Duurzaamheid als uitgangspunt. 

Ledenwerfactie: van afsprakenlijst verwijderen. Twee nieuwe leden hebben zich aan-

gemeld.

Roeken: geen nieuwe ontwikkelingen.

Jaarrekening: van de lijst verwijderen. Ronald heeft de jaarrekening klaar liggen.

Kaskontrole: i.v.m. vakantie van Willem regelt Ronald een nieuwe afspraak met Jan

en Willem.

Fruitschuur Rijsakkerweg: op de verzonden brief hebben we nog steeds geen ant-

woord gekregen.

Open monumentendag op 9 september 2018: Arnoud zal in de werkgroep Open

monumentendag de uitnodiging van dhr. Groen ter sprake brengen. Marjon de Lange

zorgt voor de informatie naar de kranten. Ton en Jan starten om 14.00 uur een stads-

wandeling en Peter leidt om 16.00 uur een fietstocht.

Cursus Tielologie: is in voorbereiding (Peter,Ton en Jan).

Walmuren Westluidensepoort: de restanten van de stadsmuur nabij de Westluidense

poort liggen waarschijnlijk in het depot van de Gemeente. Jan en Peter nemen hier-

over contact op met Ilse Schuring.

Mededelingen en Stukken.

Ronald meldt dat er in Tiel Oost nog steeds overlast van kwelwater wordt ondervon-

den.

Bij Orgamebo, in Kapel Avezaath, blijkt dat er ter plaatse geen mest wordt verwerkt.

Zo nu en dan staat er nog wel een vrachtwagen met mest op het terrein. De onderne-

mer heeft de intentie om de mest elders te verwerken.

Provinciale Omgevingsvisie.

Ton heeft onze visie verstuurd naar Arnoud, waarna deze het stuk met aanvullingen

heeft ingediend bij de Provincie Gelderland.
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Voortgang Kiosk.

De Rabobank heeft € 700,- , als bijdrage voor de restauratie van de kiosk, op de reke-

ning van Stadsherstel gestort. Arnoud maakt een afspraak met de heer van Ingen

m.b.t. het restauratieproces. Hij merkt op dat de Kiosk op dit moment nog geen for-

meel monument is.

Archiefonderzoek havenkraan.

Er zijn binnen Waardevol Tiel en de Oudheidkamer mensen die de weg kennen in het

archief en kennis hebben van het lezen van oud schrift. We zullen aan Peter voorleg-

gen of hij met deze personen contact wil opnemen. Zij zouden ons enorm kunnen hel-

pen met het archiefonderzoek naar de havenkraan die aan de Oliemolenwal gestaan

moet hebben.

Wat er verder ter tafel komt.

T.a.v. de kaalslag op het terrein van de voormalige Glasfabriek De Maas, deelt

Arnoud mee dat er is uitgesproken dat dit niet had mogen gebeuren. De overtreders

van  de kapvergunning komen er echter mee weg omdat e.e.a. niet goed is vastgelegd.

De omgevingsdienst had de afspraken tussen de Gemeente en de Provincie moeten

weten. 

Ronald schrijft brief aan de Gemeente over het verrekenen van onze legeskosten aan-

gaande de door de Raad van State aan ons toegewezen voorlopige voorziening voor

het Bestemmingsplan Industrieweg Brandstofverkooppunt.

Rondvraag.

Er zijn geen onderwerpen voor de rondvraag.

Sluiting.

Arnoud sluit de vergadering.

Afspraken.

Beelden Weeshuis: Peter.

Werfkelders: Ton en Jan.

Energietransitie: Ton.

Roeken: allen.

Kascontrole: Willem en Jan.

Fruitschuur Rijsakkerweg: allen.

Cursus Tielologie: Peter, Ton, Jan.

Walmuurstenen Westluidensestraat: allen.

vergaderingen 2018.

Aanvang 14.00 uur.

Plaats: Kerkstraat 32.

zaterdag 6 oktober.
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zaterdag 3 november.

zaterdag 1 december.

Agenda voor Waardevol Tiel 6 oktober 2018.

Opening.

Notulen 1 september 2018. 

Afspraken van vorige vergadering.

Mededelingen en stukken.

Vaststellen extra agendapunten.

Voortgang kiosk.

Archiefonderzoek havenkraan.

Wat verder ter tafel komt.

Rondvraag en afspraken.

Sluiting.

Help ons Tiel, stad en natuur te beschermen!

Waardevol Tiel zet zich in voor het behoud van cultuur en natuur in en om Tiel. Dat

doen wij als vrijwilligers in een vereniging die onafhankelijk en zonder subsidie

werkt. 

Of het nu gaat om de  ondoordachte aanleg van velden met zonnepanelen, dijkver-

zwaring, de bescherming van roeken, het behoud van erfgoed, zoals de voormalige

VVV-kiosk op de Veemarkt, we denken mee en komen met voorstellen. Of, als het

niet anders kan, met een bezwaarschrift. Of wij doen mee met de open monumenten-

dag op 9 september en een historische stadswandeling. 

Dat kunnen wij niet alleen. Wij zijn afhankelijk van onze leden, donateurs en mensen

die ons bij onze activiteiten willen helpen.  

Wilt u ons helpen? Dat kan: 

- word lid en praat mee. 

- vraag uw kennissen en vrienden om lid te worden. Of doe een lidmaatschap cadeau. 

- help ons als vrijwilliger bij de komende open monumentendag of stadswandeling,

geef u op. 

Samen zorgen we er voor dat het goed leven blijft in Tiel! 

Met vriendelijke groet, 

Arnoud. 


