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Beste mensen,
De Tielse enegietransitie lijkt
WAARDEVOL TIEL langzaamaan vorm te gaan
krijgen. Nog geen concrete
voortzetting van:
vorm overigens, maar wel in
Milieuwerkgroep Tiel
de gedachtengang van politiek, publiek en bedrijfsleven.
www.waardevoltiel.nl
De materie is uiteraard lang
niet mals, maar dat er iets
Voorzitter:
moet gebeuren begint na de
Arnoud Reijnen
uitzonderlijke meteorologische toestanden over de hele wereld ook voor de hardnekkigSecretaris:
ste ontkenners van de klimaatverandering wel duidelijk te
Nancy Hageman
Simon Vestdijkstraat 19 worden. Zelfs Donald Trump heeft toe moeten geven dat er
wel iets aan de hand is. Hoewel hij nog niet zo ver is dat hij
4003 DX Tiel
miss_nancyhageman@ de klimaatverandering aan de co2 uitstoot toeschrijft. Tegen
argumenten dat wetenschappers dat hebben aangetoond stelt
hotmail.com
hij dat wetenschappers een politieke agenda hebben. Maar dat
0655121210
terzijde. Het gemeentebestuur heeft onlangs een aantal beeldvormings en voorlichtingsavonden gehouden voor zowel de
Penningmeester:
plaatselijke politiek als het publiek. Druk bezochte avonden
Ronald van Lith
waarop ook Waardevol Tiel vertegenwoordigd was. De uitMeidoornstraat 12
komst van die avonden was dat het grondgebied van onze
4001 ZE Tiel
gemeente weliswaar klein en vol is, wij zuinig moeten zijn op
rhvanlith@gmail.com
het Lingegebied, maar dat er toch wel wat kan en ook moet
contributies/donaties
kunnen binnen onze gemeentegrenzen We kunnen niet alles
ING betaalrekening:
NL17INGB0003386081 naar het landelijk gebied van de regio schuiven. Tiel moet een
stevige inspanning verrichten. Zo op het oog is er best wel
t.n.v.
“WAARDEVOL TIEL” plaats te vinden voor een vijftal windmolens. Er is al een plan
werkgr cultuurhistorie/leef- gaande, getrokken door Caro Achterberg, voor zonnepanelen
langs de Betuwespoorlijn. De mogelijkheid, aldus Ben Brink,
omg. te Tiel
wordt bekeken voor een panelenpark op het Wetro terrein aan
BIC : INGBNL2A
de Papesteeg. Tal van partikulieren voorzien hun daken van
goed renderende panelen. Ook op de industrieterreinen lijkt
Info en contact:
waardevoltiel@gmail.com men plannen te ontwikkelen. Kortom: het elan groeit.
Ton
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Notulen vergadering Waardevol Tiel van 6 oktober 2018.
Aanwezig: Willem, Ronald, Jan, Ton, Arnoud, Nancy en Peter (notulen).
Opening.
Als gast in de vergadering is Cees van Winden aanwezig.
Notulen.
De notulen van de vergadering 1 september 2018 worden besproken. Hierin is vergeten te vermelden dat wij hebben stil gestaan bij het overlijden van ons erelid Huub
van Heiningen op 5 juli 2018.
Afspraken.
Beelden weeshuis.
Dat blijft een moeilijke zaak, vooral omdat het pand in slechte staat verkeert.
Werfkelders.
Jan heeft een documentatiemap aangelegd, waarin onder meer foto’s en artikelen van
Huub van Heiningen uit de Tielenaar zijn opgenomen De bedoeling is om in samenspraak met Caro Agterberg tot een restauratieplan te komen.
Energietransitie.
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden. De gemeente gaat de trap van duurzaamheid volgen en regionaal overleggen.
Roeken Echtelsedijk.
Geen nieuws. Bewoners van de Nachtegaallaan willen het populierenbosje waarin de
roekenkolonie aanwezig is handhaven. Wachten is op het bestemmingsplan. Biologe
Annelies Koopmans houdt deze kwestie ook in de gaten.
Kascontrole.
Voor de volgende vergadering zullen Willem en Jan, samen met penningmeester
Ronald, de kascontrole houden.
Fruitschuur Rijsakkerweg.
De beplanting, bedoeld om het lelijke en overheersend aanwezige opstal wat te
camoufleren, is minimaal. Arnoud heeft een brief gestuurd met verzoek om meer
beplanting. Daaraan is tot nu toe geen gehoor gegeven. In het komend plantseizoen
misschien?
Grenspaaltje Dijkhuizen.
Dit moet nog steeds bij de rioolzuivering liggen. Peter informeert.
Mededelingen en diverse punten.
Monumentendag. Voor het eerst sinds jaren werd er op initiatief van de
Oudheidkamer Tiel en met medewerking van diverse organisaties, waaronder
Waardevol Tiel, weer een Open Monumentendag georganiseerd.
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Op 9 september noteerden de diverse deelnemers bij elkaar maar liefst 2500 bezoeken. Bijzonder was dat diverse particuliere panden opengesteld waren. Enkele, zoals
de rechtbank en het huis van de dames Spiering aan de St. Walburgstraat, mogelijk
voor de laatste keer.
Een speciaal vervaardigd boekwerkje, waaraan Waardevol Tiel 100 euro bijdroeg in
de kosten, verschafte veel informatie over de panden. Op 10 oktober volgt een evaluatie.
Veilingterrein. Ronald is naar een bijeenkomst geweest waarop de toekomst van het
voormalige veilingterrein Tiel en Omstreken en oude sucadefabriek zou worden
besproken. Viel echter tegen. Men heeft nog geen plannen. Zou het een idee zijn om
hier een ecologische wijk te verwezenlijken, zoals de EVA-wijk in Culemborg?
Probleem is wel het versnipperde eigendom van de terreinen, die in handen zijn van
meerdere ontwikkelaars. Toch eens een avond beleggen om te brainstormen? Peter en
Jan zullen contact leggen met de initiatiefneemster uit Culemborg.
Dijkverzwaring: Arnoud heeft zitting in de klankbordgroep dijkverzwaring Tiel –
Waardenburg. Door het schrappen van de nevengeul bij Varik zal de dijk hoger en
breder moeten worden. Het Waterschap neigt naar uniforme dijken. Het traject Tielse
stadsmuur volgt nog. Het advies van de klankbordgroep is toch vooral ook te letten
op de belangen van de bewoners.
Terrein glasfabriek de Maas. Door de eigenaar zijn illegaal bomen gekapt. De
gemeente Tiel zou daar tegen optreden, maar is juridisch gestrand.
Voortgang Kiosk.
Arnoud vertelt dat er op 24 oktober een gesprek zal plaatsvinden over de restauratie
van de kiosk aan het Burgemeester Hasselmanplein.
Archiefonderzoek Havenkraan.
Waardevol Tiel heeft het plan gelanceerd om een replica te bouwen van de stadskraan
die in de middeleeuwen en 16e eeuw op de Oliemolenwal heeft gestaan. Helaas ontbreken afbeeldingen, maar in andere steden zijn goede voorbeelden bewaard gebleven. De monumentencommissie vraagt meer bewijs voor de aanwezigheid van een
kraan. Ton stelt daarom voor een werkgroepje te vormen dat archiefonderzoek gaat
doen.
Omgevingsvisie.
De gemeente Tiel wil werken aan een masterplan voor 2030. Vragen die aan de orde
komen: waar willen we heen met Tiel? Wat is het ambitieniveau? Wij vragen ons ook
af: hoe zit het met de natuurwaarden en de (monumentale) binnenstad? Op 11 oktober
is er een bijeenkomst. Ton en Ronald gaan hier heen.
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Rondvraag.
Willem brengt de Hertogenwijk ter sprake en vertelt dat er mogelijk tufsteen in de
grond zit, wat zou wijzen op oude bewoning. Is hier vroeger een nederzetting
geweest?
Jan vertelt dat de Romney loods bij de sluis van het Inundatiekanaal is gerestaureerd.
Sluiting.
Om 16.00 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Actielijst:
Beelden weeshuis: Peter.
Werfkelders: Jan.
Kraan Oliemolenwal: Ton, Peter en Jan.
Energietransitie: Ton
Ecologische wijk: Peter en Jan.
Kascontrole: Ronald, Willem en Jan.
Grenspaaltje Dijkhuizen: Peter.
Dijkverzwaring: Arnoud.
Omgevingsvisie: Ton en Ronald.
Fruitschuur Rijsakkerweg: Allen.
Monumentendag: Peter, Arnoud, Jan en Ton.
Kiosk: Arnoud.
Vergaderingen 2018.
Aanvang 14.00 uur.
Plaats: Kerkstraat 32.
zaterdag 3 november.
zaterdag 1 december.
Agenda voor Waardevol Tiel 3 november 2018.
Opening.
Notulen 6 oktober 2018.
Afspraken van vorige vergadering.
Mededelingen en stukken.
Vaststellen extra agendapunten.
Voortgang kiosk.
Archiefonderzoek havenkraan.
Wat verder ter tafel komt.
Rondvraag en afspraken.
Sluiting.
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