
Beste mensen,

Bij de Gemeente Tiel is er een

nieuw bestemmingsplan in de

maak voor de binnenstad. Ons

is het concept toegestuurd met

de vraag daar als belangheb-

bende onze mening op te ge-

ven. In het concept wordt de

vraag gesteld of de Weer-

straat als winkelstraat zou

moeten verdwijnen ten voor-

dele van de Waterstraat. Wij vinden dat de Weerstraat als ge-

zellig vooroorlogs winkelstraatje beeldbepalend is voor de

binnenstad. Ons inziens moet er zeker geen beleid worden

gevoerd om het winkelbestand hier te ontmoedigen.

Marktwerking heeft onze voorkeur en de mogelijkheid

voor vestiging van restaurantjes en ateliers juichen wij

toe. Wij zien ook een inconsequentheid in het omgaan met

de bouwhoogte in de binnenstad. In de Kloosterstraat mag

niet tot 16 meter hoogte worden gebouwd i.v.m. dissonan-

tie met de omliggende bebouwing van 10 meter hoogte.

Daar zijn wij het ook mee eens. Maar er ligt nog wel een

oud plan van Slokker om op het Bleekveld een woontoren

van 25 meter te bouwen. Daar zijn wij, met de zelfde ar-

gumentatie als de gemeente gebruikt voor de Klooster-

straat, altijd geweldig op tegen geweest. Het bouwplan

van Slokker is zelfs nog onevenwichtiger in verhouding

met de omliggende bebouwing en gaat bovendien het

schip van de Sint Maartenskerk te boven. Wij hebben ver-

zocht de bouwvergunning, die inmiddels al een jaar of

tien geleden is verstrekt, zo mogelijk alsnog in te trekken.

Tenslotte is het ons opgevallen dat op meerdere plaatsen

met oude bebouwing een archeologische waardering ont-

breekt. Wij vinden dat locaties waar zich nog vooroorlog-

se en soms zelfs laatmiddeleeuwse fundamenten bevinden

een archeologische waardering moeten krijgen.        Ton.
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Notulen van de vergadering van Waardevol Tiel op 3 maart 2018.

Aanwezig: Jan van Doesburg, Ronald van Lith, Ton Schiltmans, Peter Schipper (notu-

len) en Arnoud Reijnen (later).

Afwezig: Nancy Hageman, Ada Mouthaan, Willem Spekking.

De notulen van de vergadering op 3 februari.

De notulen worden goedgekeurd met de opmerking dat er bij de vermelding van de

Open Monumentendag foutief als datum wordt genoemd 13 maart; dat moet zijn

zaterdag 9 september. Op 13 maart zal er een eerste overlegronde zijn met participan-

ten in de organisatie. Thema van de monumentendag is dit jaar: ‘In Europa’. 

Afspraken van de vorige vergadering.

Beelden Weeshuis: Peter heeft een offerte voor de reproductie van de beelden van de

twee wezen. Bedoeling is deze zo mogelijk te plaatsen op de consoles boven de

ingang van het oude Weeshuis aan het Hoogeinde. Afgieten kost circa 3000 euro per

beeld excl. BTW. Het aanbrengen van de kleuren vergt nog eens 700 euro. Uiteraard

vergt het terugplaatsen ook nog een investering. De levertijd beloopt 8 tot 12 weken.

Werfkelders: Huub van Heiningen heeft de historie van de kelders aan de Oliemolen-

wal uitgezocht en zal zijn bevindingen publiceren op de website De Tielenaar.  

Facebook: Nancy heeft een facebookpagina gemaakt. Het is nog niet helemaal duide-

lijk hoe geïnteresseerden deze kunnen vinden.

Website: Als we onze website willen vernieuwen kunnen we mogelijk gebruik maken

van de diensten van Digitaal Tiel. Om inzicht te krijgen in de kosten zal Ton navraag

doen bij Martijn van Rossum.

Uitvoeringsagenda Binnenstad: In de vorige vergadering is dit punt uitgebreid aan de

orde geweest. Onze opmerkingen zijn door Ton doorgestuurd. 

Kioskrapport: Op 7 februari hebben vertegenwoordigers van Waardevol Tiel en de

Oudheidkamer het rapport aan wethouder Melissen aangeboden. De Gelderlander en

De Tielenaar besteedden er aandacht aan. Het rapport zal op de website van

Waardevol Tiel te lezen zijn. 

Grenspaaltje Neder-Betuwe / Tielerwaard: Dit historisch waardevolle paaltje was

opeens van zijn standplaats op de hoek van de Echteldsedijk verdwenen. Na speur-

werk van onze kant bleek het paaltje bij het Waterschap te zijn. Men had het verwij-

derd in verband met de sloop van de Van Dijkhuizen panden. Het onderhoud van het

object ligt contractueel bij Stadsherstel. Peter heeft met het Waterschap geregeld dat

het paaltje tot het moment van herplaatsing mag logeren in het Streekmuseum. 

Ledenwerfactie: Arnoud zal een wervende brief opstellen

Omplanting fruitschuur Rijsakkerweg: geen nieuws

Mikwe: Ton meldt dat de geluidsinstallatie van het Mikwe aan de St. Agnietenstraat

niet functioneert, omdat er vernielingen zijn aangericht. Hij heeft aan Roland van

Vugt de naam doorgegeven van iemand die de installatie kan repareren. 

Rode beuk Walstede: geen mededelingen

Mededelingen en ingekomen stukken.

Ton en Peter zijn naar brainstormavond ‘Verhaallijnen’ geweest. Op deze door de

gemeente Tiel georganiseerde avond stond de vraag centraal hoe Tiel zich in de toe-

komst moet presenteren. Er zijn drie sporen: Fruitrijk, Waterrijk, Handelsstad. De

aanwezigen opperden op deze drie thema’s diverse ideeën. Een aanwezige snelteke-
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naar verbeeldde met haar verrassende tekeningen de diverse plannen. Later zal er een

uitgebreide samenvatting verschijnen. Er was ook kritiek: is dit niet het zoveelste bal-

lonnetje dat opgelaten wordt over het imago van Tiel in de toekomst? Zullen ook deze

plannen niet bij gebrek aan financiële middelen in een lade verdwijnen? Particulier

initiatief levert waarschijnlijk meer op. 

Extra agendapunten.

Bij en aan de Echteldsedijk gaat gebouwd worden. Er staan hoge populieren waarin

roeken hun nesten hebben. Hoe gaat men daar mee om? Er is tot nu toe geen overleg

geweest tussen Waardevol Tiel en de gemeente / projectontwikkelaar. Peter zoekt ver-

der na en informeert Ada. 

Voorstel rode beuk aan Annika Maan.

Ada zal gevraagd worden onze gedachten over de rode beuk bij Walstede aan Annika

Maan van de Gemeente Tiel over te brengen en ook de directie van Walstede te infor-

meren. De bedoeling is dat, zodra de huidige beuk echt kaprijp is en geveld (niet op

onze kosten), Waardevol Tiel zal voorzien in een nieuwe boom. Wel op voorwaarde

dat er een bordje Geschonken door Waardevol Tiel bij komt. Ook dient de gemeente

of directie Walstede dan voor het daadwerkelijke planten te zorgen.

Overleggroep zonnepanelen.

Ton zit in de klankbordgroep zonnepanelen / energietransitie. Tiel zou 32 windturbi-

nes en 224 hectare met zonnepanelen moeten aanleggen. Deze getallen zijn weinig

realistisch, gelet op de werkelijke schaal en grootte van de gemeente. Het lijkt dan

ook logisch andere mogelijkheden te onderzoeken, zoals panelen op daken van de

enorme industriële hallen op Medel, het opstellen van verticale panelen e.d. Bij parti-

culiere woningen zijn ook nog mogelijkheden. Tiel zou kunnen beginnen met het ver-

strekken van subsidies. 

Uitvoeringsagenda binnenstad.

Doordat in de vergadering van zaterdag 6 januari het merendeel van de aanwezigen

vroegtijdig naar een andere bijeenkomst moest, is dit onderwerp pas in de vergade-

ring van 3 februari aan de orde gekomen. Dit had tot gevolg dat we onze bevindingen

pas dan aan de gemeentebeambte door konden mailen. Dat was te laat om nog in de

bijeenkomst van de Gemeente op maandag 5 februari mee te kunnen nemen. Of de

gemeente nu nog iets met onze opmerkingen gaat doen is niet helemaal duidelijk.

Concept Bestemmingsplan Binnenstad.

De Gemeente Tiel heeft ons als belanghebbende gevraagd onze visie te geven op het

nieuwe Concept Bestemmingsplan Binnenstad. Ton heeft met instemming van de ver-

gadering een visie opgesteld en zal deze mailen naar de betreffende ambtenaar.

Voortgang kiosk.

Nu het plan er is om de kiosk te restaureren, dient een volgende stap gezet te worden,

namelijk financiering (voor restauratie kiosk is circa 25.000 euro nodig; met twee

bushokjes erbij komt de teller op 45.000 euro). Enkele particulieren hebben in het

verleden gezegd bereid te zijn mede hun schouders onder onze plannen te zetten.

Peter zal één van hen benaderen. Een ander spoor is de kiosk daadwerkelijk op de

gemeentelijke monumentenlijst te krijgen. Arnoud zal daartoe de benodigde formulie-

ren invullen.Tenslotte moeten we actief zoeken naar particulieren of organisaties die

bereid zijn het gebouwtje te exploiteren. 
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Mestverwerker nabij Laageinde.

Ondernemer Willem Bos heeft aan het Laageinde in Kapel-Avezaath grootse plannen.

Hij wil zijn mestverwerkingsbedrijf Orgamebo flink uitbreiden. Dit tot ongenoegen

van omwonenden, die lawaai, stank en overlast vrezen. Het is de zoveelste episode in

een ontwikkeling die steeds manifester wordt: boerenbedrijven die opschalen en dan

botsen met natuur, omgeving en bevolking. Waardevol Tiel gunt agrariërs hun bedrijf

en ondernemerszin, maar vindt dat dergelijk industriële activiteiten op een geschikt

industrieterrein moeten plaatsvinden. Wij hebben dan ook bezwaar gemaakt. Inmid-

dels heeft de raad van de gemeente Buren het plan van ondernemer Bos afgewezen. 

Rondvraag. 

Ronald vraagt naar de monumentenstatus van pand Havendijk 2 en 2A. Hij veronder-

stelde dat het hier om enkele van de te slopen panden van Van Dijkhuizen ging, maar

dit bleek een misverstand te zijn.

Afspraken.

Peter: beelden weeshuis.

Huub: werfkelders.

Nancy: Facebookpagina en brief over Joods Monument inclusief Mikve.

Ton: kosten website; energietransitie; Concept Bestemmingsplan Binnenstad.

Peter en Ton: kiosk.

Arnoud: brief ledenwerving; brief omplanting fruitschuur; e-mail adres bij K van K. 

Ada: beuk Walstede en roeken Echteldsedijk (informatie Peter)

Ronald: financiën / jaarrekening

Sluiting.

De voorzitter sluit om 16.32 uur de vergadering.

vergaderingen 2018.

Aanvang 14.00 uur.

Plaats: Kerkstraat 32.

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 31 maart 2018.

Opening.

Notulen 3 maart 2018. 

Afspraken van vorige vergadering.

Mededelingen en stukken.

Vaststellen extra agendapunten.

Voortgang kiosk.

Wat verder ter tafel komt.

Rondvraag en afspraken.

Sluiting.



5



6


