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Notulen vergadering Waardevol Tiel op 2 juni 2018.
Aanwezig: Jan van Doesburg, Willem Spekking, Ton Schiltmans, Arnoud Reijnen,
Ronald van Lith, Peter Schipper (not.)
Afwezig: Ada Mouthaan. Nancy Hageman
Opening.
Omdat Arnoud nog niet aanwezig is, opent Ton de vergadering.
Notulen 5 mei 2018.
De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd.
Afspraken vorige vergadering.
Beelden weeshuis: we hebben een offerte voor het maken van kopieën. Voordat we
dat kunnen doen zullen we in overleg moeten treden met de eigenaar van het pand,
dat er nu erg verwaarloosd uitziet.
Werfkelders: overleggen met Caro Agterberg.
Website: afvoeren van de afsprakenlijst.
Energietransitie: zie agendapunt.
Bestemmingsplan binnenstad: geen nieuws.
Ledenwerfactie:Arnoud heeft een wervende tekst gemaakt. Chris zal deze op de website plaatsen en Nancy op Facebook. Nancy zal ook bekijken of het zin heeft tegen
enige kosten een groter bereik op Facebook te krijgen.
Fruitschuur Rijsakkerweg: op onze brief is geen reactie binnengekomen.
Beuk Walstede: Ada heeft in een mailtje naar de gemeente Tiel aangegeven dat onze
vereniging wil voorzien in een nieuwe boom als de oude beuk moet wijken.
Roeken: geen nieuwe ontwikkelingen.
Jaarrekening: komt in de vergadering van juli aan de orde. Willem en Jan vormen de
kascontrolecommissie.
Mededelingen en stukken.
In Randwijk speelde ook een zelfde kwestie als in Tiel, namelijk bouwen in een
beschermd natuurgebied. De Gelderse Milieufederatie die bezwaar maakte is niet ontvankelijk verklaard omdat zij te laat was met het maken van bezwaar.
Zaak Orgamebo te Kapel-Avezaath: ingekomen een brief van de Hoor en Advies
Commissie met de vraag of Waardevol Tiel haar bezwaar wil intrekken nu GS geen
vergunning heeft verleend. Besluit: we trekken ons bezwaar in, maar blijven waakzaam.
De tekening voor de reconstructie van de kraan aan de Oliemolenwal is gereed. Het
ROC is bereid om te participeren in de bouw.
Vaststellen extra agendapunten.
Op 1 juli vindt ‘Tiel toont’ plaats. Op die dag is ook de opening van enkele stegen
(Korte Nieuwsteeg, Scheidingsstraatje, Marktgang), die een nieuw, kunstzinnig of
historisch jasje hebben gekregen. Onze leden zijn van harte welkom! We starten om
14.00 uur bij het Scheidingsstraatje.
Tiel doet, na afwezigheid van enige jaren, weer mee aan de Open Monumentendag
op 9 september tussen 12.00 en 17.00 uur. Een commissie, waarin ook Waardevol
Tiel zitting heeft, doet de voorbereiding. Diverse monumenten worden opengesteld
en er is een fietstocht langs ‘sociale woningbouw’. Houdt uw agenda die dag vrij en
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ga kijken!
Overleggroep energietransitie.
Astrib Bamberg heeft Waardevol Tiel vertegenwoordigd tijdens de recentste vergadering van de overleggroep. Zij heeft een verslag daarvan per mail toegezonden.
Belangrijk punt: Een tijdelijke investering en vergunning voor zonneparken van 10
jaar zou volgens de rechter niet mogelijk zijn, maar de Raad van State heeft recentelijk anders geoordeeld. Verder kan het college van B&W, buiten de gemeenteraad om,
zelf vergunning verlenen via de zogenaamde ‘Kruimelvergunning’. Als de ladder van
duurzaamheid wordt gevolgd komen zonnepanelen waarschijnlijk op de hoogste
trede. Andere interessante mogelijkheden voor nieuwe vormen van energie bieden
restwarmte van bedrijven (b.v. aan de Papesteeg) of de variërende waterhoogtes in de
sluizen van het Amsterdam-Rijnkanaal.
Cursus Tielologie.
De Volksuniversiteit West-Betuwe is van plan weer een cursus Tielologie te organiseren. Leden van Waardevol Tiel zijn bereid hieraan mee te werken.
Voortgang kiosk.
Er is een concept koopovereenkomst tussen Stadsherstel en de gemeente Tiel inzake
de verkoop van de kiosk. De gemeente Tiel en particulieren hebben geld toegezegd.
Arnoud is uitgenodigd om bij de verdeling van subsidies, verstrekt door de RABObank, op 11 juni aanwezig te zijn.
Facebook ledenwerfactie.
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
Wat verder ter tafel komt en rondvraag.
Bij het nieuwe onderkomen voor de archeologen liggen enkele grote brokken van de
stadsmuur die bij de Westluidensepoort zijn opgegraven. Er dient een bestemming
gezocht te worden. Is het een idee om deze te leggen op de rotonde voor het rechtbankgebouw? Of anders in het nieuwe plantsoen bij Zinder.
Afspraken.
Beelden Weeshuis: Peter.
Werfkelders: Ton en Jan.
Energietransitie: Ton.
Ledenwerfactie: Arnoud en Nancy.
Roeken: allen.
Jaarrekening: Ronald.
Kascontrole: Willem en Jan.
Fruitschuur Rijsakkerweg: allen.
Open Monumentendag: Peter enTon.
Cursus Tielologie: Peter, Ton, Jan.
Walmuurstenen Westluidensepoort: allen.
Sluiting.
Om 16.15 sluit Arnoud de vergadering.
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vergaderingen 2018.
Aanvang 14.00 uur.
Plaats: Kerkstraat 32.
zaterdag 7 juli.
zaterdag 1 september.
zaterdag 6 oktober.
zaterdag 3 november.
zaterdag 1 december.
Agenda voor Waardevol Tiel 2 juni 2018.
Opening.
Notulen 2 juni 2018.
Afspraken van vorige vergadering.
Mededelingen en stukken.
Vaststellen extra agendapunten.
Stadsmuur restanten.
Provinciale Omgevingsvisie.
Voortgang kiosk.
Facebook ledenwerfactie.
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, 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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