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Beste mensen,
Actief optreden tegen het
WAARDEVOL TIEL laten vervallen of illegaal wijzigen van gebouwen met
voortzetting van:
monumentale status was tot
Milieuwerkgroep Tiel
voor kort een zwakke kant in
het gemeentelijk beleid. Maar
www.waardevoltiel.nl
sinds kort is daarvoor het
nodige in de Erfgoedwet
Voorzitter:
opgenomen. De wet voorziet
Arnoud Reijnen
in juridische kracht van handhaving. De juridische afdeling van onze gemeente is ook weer
Secretaris:
compleet en voor toezicht en handhaving is onlangs een ambNancy Hageman
Simon Vestdijkstraat 19 tenaar aangesteld die met elan de taak heeft opgenomen. Er
wordt verzocht overtredingen te melden.
4003 DX Tiel
miss_nancyhageman@ Helaas is ook in de nieuwe gemeentebegroting geen subsidiepost opgenomen voor onderhoud of restauratie van monumenhotmail.com
tale gebouwen. De enige jaren geleden wegens bezuiniging
0655121210
afgeschafte gemeente subsidie bedroeg in het laatste jaar van
verstrekking ongeveer € 35.000,- , dacht de ambtenaar zich te
Penningmeester:
herinneren. Normaliter wordt dat bedrag verdubbeld door de
Ronald van Lith
Provincie. Maar er moest in dat jaar ook een aardig bedrag
Meidoornstraat 12
van op voorhand betaalde provinciale subsidiegelden voor
4001 ZE Tiel
monumentenzorg aan de provincie worden terugbetaald.
rhvanlith@gmail.com
Er is geen specifiek op het Lingelandschap toegesneden beleid
contributies/donaties
voor het behoud van landschappelijke waarden. Wel een algeING betaalrekening:
NL17INGB0003386081 meen beleid. Maar daarvoor is geen budget beschikbaar, ook
niet als onderdeel van de gewenste Bevordering van Recreatie
t.n.v.
“WAARDEVOL TIEL” en Toerisme. Wel is een gering budget beschikbaar voor
werkgr cultuurhistorie/leef- Stadspromotie.
De begroting voorziet niet in het zichtbaar maken van archeoomg. te Tiel
logische artefacten uit de verschillende vindplaatsen in onze
BIC : INGBNL2A
gemeente. Wel wordt beoogd voorwerpen uit gemeentelijke
vindplaatsen, opgeslagen in het provinciaal depot, in het
Info en contact:
waardevoltiel@gmail.com streekmuseum te tonen.
Ton
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Notulen vergadering Waardevol Tiel.
Datum: 3 november 2018
Aanwezig: Ton, Jan, Willem, Ronald en Peter (not)
1 Opening: Omdat Arnoud afwezig is, heet Ton alle aanwezigen welkom en leidt de
vergadering.
2 De notulen van 6 oktober 2018: Deze worden zonder wijzigingen vastgesteld.
3 De actielijst: Deze wordt als volgt doorgenomen.
• De beelden van de weeskinderen in kopie terugplaatsen aan de gevel van het
oude weeshuis aan het Hoogeinde. Het pand verkeert in matige staat. Het monumentale hek op de stoep is ook verdwenen. Willem zal informatie inwinnen bij Esther
Kok-’t Gilde, medewerker monumenten bij de gemeente Tiel.
• De werfkelders: geen nieuws. Jan heeft een documentatiemap aangelegd. We
wachten op actie van Caro Agterberg.
• De kraan: Ronald heeft enig literatuuronderzoek gedaan. Circa 1600 is de
Lingehaven nog een keer uitgebaggerd. Voor terugplaatsen van een kraan, in welke
vorm dan ook, is overtuigender archivalisch bewijs nodig. Peter zal een documentatiemap aanleggen.
• Energietransitie: Er zijn bijeenkomsten geweest (zie ons vorige blaadje). Op 27
november is er een volgende bijeenkomst van de Energiegroep Tiel. De gemeente
Tiel wil toekomstige wijken in Passewaay gasarm of gasloos bouwen. Er bestaan
ideeën om op het Wetroterrein aan de Papesteeg een zonnepark aan te leggen.
• Ecologische wijk: Ton is bij de bijeenkomst over nieuwe wijken in Passewaay
geweest. Over enige percelen bestaat nog geen zekerheid of die bebouwd zullen worden. Liggen hier kansen voor een ecologische wijk?
• Grenspaal: deze ligt nog steeds bij de waterzuivering op Kellen. Peter informeert
of hij zich daar nog steeds bevindt of dat hij naar het museum overgebracht kan worden.
• Dijkverzwaring: In de Gelderlander heeft een informatief stuk gestaan. Bij Tiel
zal men grondboringen doen. Hier zal een uitgekiend plan nodig zijn om het stadsgezicht niet te schaden.
• Omgevingsvisie: Ton en Ronald hebben de informatieavond bijgewoond. Het
betreft voornamelijk de binnenstad. Ton heeft ingebracht dat Tiel-Oost eigenlijk weer
Zandwijk zou moeten heten. Wat betreft de Nachtegaalslaan: er is commotie over het
bosje aan het einde van de laan bij de dijk. Waardevol Tiel wil dit stuk groen graag
behouden.
• Fruitschuur aan de Rijsakkerweg: geen nieuws.
• Open Monumentendag: was een groot succes (zie de vorige notulen in ons blaadje). We kijken uit naar een herhaling volgend jaar.
• Kiosk: geen nieuws, omdat Arnoud afwezig is.
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4 Kascontrole: Jan en Willem hebben de kas gecontroleerd en alles in orde bevonden. De penningmeester wordt décharge over het jaar 2017 verleend. Wat betreft de
financiën besluiten we nog het volgende: Ronald (penningmeester) maakt een brief
om de leden te verzoeken, voor zover dat althans nog niet gebeurd is, hun contributie
over 2018 te voldoen. Ton en Ronald zullen de ledenadministratie doornemen en
stroomlijnen.
5 Mededelingen: Nog steeds is het Joods monument in de Agnietenstraat zonder
geluid. De installatie is vernield. We hebben de gemeente er meermaals op gewezen,
maar tot nu toe zonder resultaat.
In 2020 is het 75 geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde. Door heel het land
zullen herdenkingen plaats vinden. Kan Waardevol Tiel ook een bijdrage leveren?
Aan het gerestaureerde hek van de RK begraafplaats aan de J.D. van Leeuwenstraat
ontbreekt het groene bordje ‘Oorlogsgraven’, dat er voor de restauratie wel op zat.
6 Stadsmuur: Losse delen van de stadsmuur die bij de bouw van Zinder geborgen
zijn, bevinden zich op het terrein van de voormalige gemeentewerf. Jan heeft foto’s
gemaakt en deze gemonteerd in een presentatievoorstel, met als doel ze te plaatsen op
of bij hun oorspronkelijke plek; lopend vanaf de Westluidensepoort en dan langs
Zinder. Ook vinden wij het aantrekkelijk om de plattegrond van de oude
Westluidensepoort in het plaveisel zichtbaar te maken, zoals ook te zien is bij de
Zandwijksepoort aan het einde van de Voorstad. Achter het pand van bakker Van
Ooijen bevindt zich nog een trapaanzet van de oude poort. Peter heeft dit idee bij
Karin Eetgerink, beleidsambtenaar van de gemeente Tiel, aangekaart. Zij staat achter
het idee, maar vindt dat er ‘context’ aangebracht moet worden. Dat kost echter enige
tienduizenden euro’s. Daarvoor moeten in het kader van de ‘belommerde wandeling’
en het ‘poortenbeleid’ politiek toch de handen op elkaar te krijgen zijn! Het zou een
fraai accent zijn voor Tiel als middeleeuwse stad. Muren en poorten zijn daarvoor nu
juist zo kenmerkend.
7 HBS: Ons lid Arjen Sijpkes attendeerde ons op het oude HBS gebouw uit ca. 1930
aan de Heiligestraat. Het wordt verkocht en wat gaat er dan met dit monumentale
pand gebeuren? Het staat niet op de monumentenlijst. Toch is het een icoon van de
stad en de onderwijsemancipatie van de Tielenaren. Er zit ook nog een groot glas-inloodraam in, vervaardigd door de beroemde glazenier Joep Nicolaas.
8 Rondvraag: In de staatsliedenbuurt (dr Bosstraat, Schaepmanstraat, Kuyperstraat)
worden bomen gekapt. Na de kap vindt geen herplant plaats, maar herstelt de
gemeente het plaveisel. Dit betekent een verschraling van het groen en de totale uitstraling van de straten.
9 Sluiting: Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 16.30
uur.
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Actielijst.
Beelden weeshuis: Willem.
Werfkelders: Jan.
Kraan Oliemolenwal: Peter.
Energietransitie: Ton.
Tielse Omgevingsvisie:Ton, Ronald.
Kiosk: Arnoud.
Grenspaal: Peter.
Fruitschuur Rijsakkerweg: Arnoud.
Open Monumenten Dag: Peter.
Contributie leden: Ronald
Stroomlijnen ledenadministratie:Ton, Ronald.
Geluidsinstallatie Joods Monument: allen.
Stadsmuur: Jan, Peter.
Dijkverzwaring: Arnoud.
Verkoop HBS pand: allen.
Bomenkap, groenbeleid: allen.
Bordje oorlogsgraven: Ronald.
vergaderingen 2018.
zaterdag 1 december.
Agenda voor Waardevol Tiel 2 juni 2018.
Opening.
Notulen 3 november 2018.
Afspraken van vorige vergadering.
Mededelingen en stukken.
Vaststellen extra agendapunten.
Vergaderschema 2019.
Overleggroep energietransitsie.
Cursus Tielologie.
Voortgang kiosk.
Reactienota Prov. Omgevingsvisie.
Stadsmuurresten.
Facebook ledenwerfactie.
Wat verder ter tafel komt.
Rondvraag en afspraken.
Sluiting.
Cadeau voor in de klomp of onder de kerstboom? Voor € 12.-- een jaar lang lid
van Waardevol Tiel. Snel opgeven; dan maken wij een mooie welkomsbrief.
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