
Beste mensen,

Bij het overlijden van ons

lid en goede vriend, Huub

van Heiningen, is er be-

paald een schok door onze

gelederen gegaan. Met zijn

vierennegentig levensjaren

en afnemende gezondheid is

zijn dood voor hemzelf en

voor ons weliswaar niet

helemaal onverwachts ge-

komen. Maar zijn onverminderde werkijver en de blijven-

de betrokkenheid bij zijn stad en streek leken hem wel

onverwoestbaar te maken. Daardoor overviel zijn ver-

scheiden ons toch. Ofschoon Huub onze vergaderingen de

laatste jaren niet meer bezocht, bleef hij tot het laatst toe

zeer betrokken bij onze club. Zo stuurde hij mij, ter verde-

diging van ons havenkraanplan voor de monumentencom-

missie, nog een mail met historische argumenten, die ik

slechts enkele uren voor zijn dood voorlas aan de com-

missie. Het bleek zijn laatste bijdrage aan onze werkgroep

te zijn. Overigens fulimineerde hij in die mail nog op zijn

kenmerkende Huubiriaans wijze tegen het feit dat de oele-

wappers op het stadhuis de Kranshof een verkeerde naam

hadden gegeven omdat het voormalige weiland de

Kraense hof heette. Geleid door zijn humor en onver-

schrokkenheid kwam hij eens met een emmer grachtwater

naar een rechtszitting, nadat de gemeente had beweerd dat

niet de oevers, maar alleen het water van de gracht een

monumentale status bezat. Huub stond bekend om zijn

kritische houding richting het gemeentebestuur, maar

werd desondanks toch begiftigd met de erepenning van

Tiel. Dat ontlokte hem de uitspraak:”Je moet ze (Ben W)

maar goed dwarszitten, dan krijg je vanzelf de erepen-

ning”.

Adieu, Huub, we gaan je missen.                   Ton
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Notulen van de vergadering van 7 juli 2018.

Aanwezig: Ton Schiltmans, Ronald van Lith, Jan van Doesburg en Nancy Hageman

(notulist). 

Afwezig:  Arnoud Reijnen, Peter Schipper, Willem Spekking, Ada Mouthaan. 

Aanvang:  14.00 uur.

Opening.

Ton opent de vergadering.

Notulen vorige vergadering.

De notulen van de vergadering van 2 juni worden goedgekeurd. 

Afspraken van vorige vergadering.

Open Monumentendag: Afgesproken wordt dat we voor Monumentendag de wethou-

der met deze portefeuille, de heer Groen, zullen uitnodigen. 

De andere afspraken blijven even staan, daar niet iedereen aanwezig is. 

Stadsmuur restanten Westluidense poort.

Het is misschien een idee om in het tracé waar de stadsmuur heeft gestaan de bestra-

ting een andere kleur te geven, zoals ook gebeurd is bij de Santwijckse Poort. Jan en

Peter gaan hier achteraan.

Provinciale Omgevingsvisie.

In deze omgevingsvisie bepaald de Provincie waar er eventueel zonneparken en wind-

molens geplaatst kunnen worden.Ton schrijft een opzetje over onze visie op de ener-

gietransitie en stuurt dat rond. Jan mailt nog een aantal argumenten door, die Ton dan

mee kan nemen in zijn stukje.

Voortgang kiosk.

De kiosk is inmiddels door de gemeente ocvergedragen aan Stadsherstel. Die heeft in

ieder geval 5000 euro meegekregen voor de renovatie. Ook de Rabobank heeft een

bedrag gegeven.

Facebook Ledenwerfactie.

Arnoud heeft hier een tekst voor geschreven. Nancy zorgt dat deze op Facebook

komt.

Wat verder ter tafel komt.

Jan meldt dat hij gebeld is door Gradus van Wel over de steegjes. Deze wist veel over

o.a. nog andere kroegen die er gezeten hebben, alsook over de geschiedenis van het

Klompstraatje. Jan zal een afspraak met hem maken, zodat we onze informatie over

de stegen kunnen uitbreiden. 
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Rondvraag.

Er zijn geen onderwerpen voor de rondvraag.

Sluiting:Ton sluit de vergadering.

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 en Ton.

Cursus Tielologie: Peter, Ton, Jan.

Walmuurstenen Westluidensepoort: allen. 

Vergaderingen 2018.

Aanvang 14.00 uur.

Plaats: Kerkstraat 32.

zaterdag 1 september.

zaterdag 6 oktober.

zaterdag 3 november.

zaterdag 1 december.

Agenda voor Waardevol Tiel 1 september 2018.

Opening.

Notulen 7 juli 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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Afronding Opknapbuurt Steegjes.

Onder leiding van historicus Emil Smit vond op 1 juli, onder onverwacht grote

publieke belangstelling, de oplevering plaats van een drietal opgeknapte steegjes. Ook

in de krantenverslagen is aan die gebeurtenis aandacht besteed, zoals  de meesten van 

onze leden niet zal zijn ontgaan. De opknapbeurt betrof vooreerst nog de Korte

Nieuwsteeg, het Scheidingsstraatje en de Marktgang. In de eerste twee werden gevel-

tuintjes aangebracht en blinde vensters voorzien van historische teksten en affiches.

De gedeukte brievenbussen in de Korte Nieuwsteeg werden vervangen door een in de

muur opgenomen brievenbussenpaneel en het als atelier in gebruik zijnde mini-cafe-

tje, destijds genaamd Nol in het Hol, kreeg weer iets terug van zijn oorspronkelijk

uiterlijk. Ook energiedistributeur Liander droeg een steentje bij door duivenpinnen te

laten plaatsen op de al eerder door haar opgeknapte historische pakhuisgevel, waarin

een transformatorstation is opgenomen. In de Marktgang werd, middels een schilde-

ring met vissen op de blinde ramen van de Hema, een link gelegd tussen de viswinkel

op de hoek met de Weerstraat en de monumentale visafslag op het Plein. Op het oog

wellicht kleine verbeteringen, maar lang niet moeiteloos tot stand gebracht in een

overigens unieke samenwerking tussen Hart van Tiel, Centrum XL, Waardevol Tiel

en de verschillende pandeigenaren en huurders, mede gesponserd door de Gemeente

en de Rabo. De hoop is nu dat ook pandeigenaren van verveloze en afbrokkelende

gevels geinspireerd worden om in actie te komen. In ieder geval gaat Waardevol Tiel,

in nauwe samenwerking met Caro Achterberg namens Hart van Tiel, verder met het

opknappen van andere steegjes. Bovendien is het onze wens om de werfkelder aan de

Oliemolenwal weer in een oorspronkelijke staat terug te brengen. Een plan om een

historische havenkraan te plaatsen aan de gracht van de Oliemolenwal, hebben wij

inmiddels voorgelegd aan de monumentencommissie. Die was weliswaar over ons

initiatief te spreken, maar wil meer bewijs dat de kraan inderdaad ook op die plaats

gestaan heeft. We zullen dus in de archieven moeten duiken: een hels karwei, waarbij

we mensen met kennis van zaken nodig hebben. Is er iemand die ons daarbij wilt hel-

pen? Iemand die de weg weet in de archieven en met de ganzenveer geschreven oud

Nederlands kan lezen en vertalen? Wij houden ons aanbevolen.


