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Beste mensen.
Op 29 juli om 19.30 wordt er
WAARDEVOL TIEL in de raadszaal weer een bijeenkomst georganiseerd over
voortzetting van:
het thema duurzame energie.
Milieuwerkgroep Tiel
Daarbij mag iedere geinteresseerde aanschuiven en mee
www.waardevoltiel.nl
overleggen over de vraag hoe
we als gemeente de energieVoorzitter:
transitsie moeten verwezenArnoud Reijnen
lijken. In hoeverre het
gemeentebestuur haar besluiten zal laten afhangen van dit
Secretaris:
brede overleg is niet helemaal duidelijk, ook al omdat er
Nancy Hageman
Simon Vestdijkstraat 19 momenteel een sterk gewijzigde coalitie gaat aantreden.
Ondertussen werkt de gemeente wel aan een onderzoek naar
4003 DX Tiel
miss_nancyhageman@ het gebruik van restwarmte van enkele bedrijven aan de
Papesteeg t.b.v. een nabij gelegen wijk. Ook heeft het oude
hotmail.com
gemeentebestuur aangegeven met haar besluiten te willen
0655121210
wachten op regionaal beleid. In ieder geval zal Waardevol Tiel
vasthouden aan haar uitgangspunten: geen panelenparken in
Penningmeester:
het waardevolle landschap, wel stimuleren van panelen op de
Ronald van Lith
daken van woningen en bedrijfsgebouwen en op wanden van
Meidoornstraat 12
bedrijfsgebouwen, onderzoek naar aardwarmte, windmolens
4001 ZE Tiel
langs de A15 en het Amsterdam-Rijnkanaal, nabij en zo
rhvanlith@gmail.com
mogelijk om de industrieterreinen, en zonnepanelen op de
contributies/donaties
geluidschermen van A15 en goederenspoorlijn. Te verwachten
ING betaalrekening:
NL17INGB0003386081 is dat er in de ontwikkeling van duurzame energie op termijn
ook andere mogelijkheden komen. We staan nog maar in de
t.n.v.
“WAARDEVOL TIEL” kinderschoenen van de ontwikkeling van alternatieve energie.
werkgr cultuurhistorie/leef- Wel is duidelijk dat het voor een gemeente als Tiel, met een
relatief klein en volgepropt grondoppervlak, moeilijk zal zijn
omg. te Tiel
om op eigen kracht aan de gestelde doelen te kunnen voldoen.
BIC : INGBNL2A
Maar dat is geen reden tot paniekvoetbal. Het hoofd koel houden en de voeten warm is het devies.
Info en contact:
waardevoltiel@gmail.com
Ton

g
a
d
r
e
t
a
tot z

Notulen vergadering Waardevol Tiel
5 mei 2018
Aanwezig: Ton Schiltmans, Ronald van Lith, Kees Anker, Arnoud Reijnen
Afwezig met kennisgeving: Peter Schipper, Willem Spekking, Jan van Doesburg,
Nancy Hageman.
Notulen.
De notulen van de vergadering van 31 maart zijn besproken en vastgesteld.
Monumentendag.
De monumentendag gaat op 9 september door. Het thema is Europa, maar dan vooral
de Europese elementen in bouwstijlen. De werkgroep die er zich mee bezighoudt
(Oudheidkamer, Waardevol Tiel, Stadsherstel, Ter Navolging en Volksusuniversiteit
West Betuwe) wil geen grootse nieuwe programma’s ontwikkelen, maar vooral werken op basis van wat er is. Gewezen wordt op de mogelijkheid om tegen een luttel
bedrag met facebookadvertenties te werken.
Kiosk.
Er wordt op dit moment overleg tussen de Gemeente Tiel en Stadsherstel over de
overname van het bouwwerk om zo snel mogelijk verder te komen. Stadsherstel en de
gemeente zijn overeen gekomen (onder voorbehoud) om ieder een bedrag voor restauratie ter beschikking te stellen. Er is dus voortgang.
Bomen Westlede.
Op het terrein van het voormalige verzorgingstehuis wordt een winkelcentrum
gebouwd. Het bestemmingsplan wordt binnenkort vastgesteld en dat zou er toe kunnen leiden dat bij de bouwwerkzaamheden een rij volgroeide bomen sneuvelt.
Waardevol Tiel zit niet in de procedure, maar besloten wordt een brief aan de raadsfracties te sturen.
Orgamebo Kapel-Avezaath.
De gemeenteraad van Buren heeft niet ingestemd met de uitbreiding van de mestverwerker. Orgamebo heeft beroep aangetekend onder verwijzing naar alle gedoogbeschikkingen. Daarmee overigens het argument van de provincie, dat een gedoogbeschikking geen precedent is, onderuit halend.
AVG.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt regels aan het bewaren van
persoonsgegevens. Waardevol Tiel registreert van leden en donateurs de naam, het
adres, emailadres en telefoonnummer voor de inning van contributie, het rondsturen
van het blad en oproepen om deel te nemen aan activiteiten. Ronald (penningmeester)
en Ton (redacteur) zijn gegevensbeheerder. Arnoud wordt aangewezen als toezichthouder.
Korte Nieuwsteeg en Scheidingsstraatje.
Op zondag 1 juli, tijdens Tiel Toont, wordt een en ander onthuld. Caro Agterberg gaat
hiervoor Emile Smit en Huub van Heiningen benaderen. De bedoeling is om te starten bij het Scheidingsstraatje om klokslag 15.00 uur. Onze leden zijn daarbij uiteraard
welkom.
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Afspraken.
Beelden Weeshuis: geen nieuws, wel wordt aan het pand Hoogeinde achterstallig
onderhoud geconstateerd. Het nieuwe burgerweeshuis aan de Achterweg staat te
koop. De vraagprijs is op aanvraag.
Werfkelders: Huub heeft een artikel op de site ‘De Tielenaar’ geplaatst. Daaruit valt
te putten om een verzoek tot restauratie op te stellen.
Uitbesteden website: gelet op kosten en andere aspecten zien wij er van af.
Energietransitie: Op 29 mei om 19.30 uur is er opnieuw overleg in de raadszaal. Ton
heeft naar Cathrijn Haubrich gemaild om haar op de hoogte te stellen van onze standpunten. Overigens wordt er om meer deelnemers voor het overleg verzocht. Wie wil
meepraten kan zich daarvoor bij de gemeente opgeven.
Bestemmingsplan binnenstad: onze opmerkingen zijn doorgegeven aan de gemeente.
Ledenwerving: tekst is aangeleverd.
Fruitschuur Zoelen: brief is verzonden.
Beuk Walstede: geen ontwikkelingen.
Roeken: de kwestie wordt in de gaten gehouden door Annelies Koopmans.
Jaarrekening; wordt opgesteld.

vergaderingen 2018.
Aanvang 14.00 uur.
Plaats: Kerkstraat 32.
zaterdag 2 juni.
zaterdag 7 juli.
zaterdag 1 september.
zaterdag 6 oktober.
zaterdag 3 november.
zaterdag 1 december.
Agenda voor Waardevol Tiel 2 juni 2018.
Opening.
Notulen 5 mei 2018.
Afspraken van vorige vergadering.
Mededelingen en stukken.
Vaststellen extra agendapunten.
Overleggroep energietransitsie.
Cursus Tielologie.
Voortgang kiosk.
Facebook ledenwerfactie.
Wat verder ter tafel komt.
Rondvraag en afspraken.
Sluiting.

3

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, dijkverzwaring, 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 monumentendag 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.
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