
Beste mensen.

Toen, als gevolg van het in

1972 door De Club van Rome

uitgebrachte rapport ‘Grenzen

Aan de Groei’, de Milieu-

werkroep Tiel werd opgericht,

leek het in de ogen van de

gemiddelde Tielenaar te gaan

om een clubje van links geo-

rienteerde geiten wollen sok-

kendragers. Toch was, mede

om juist die indruk te voorkomen, bewust gekozen voor de

benaming werkgroep in plaats van actiegroep. Ging het in die

eerste jaren nog voornamenlijk om leefomgeving in de breed-

ste zin van het woord, al gauw kregen wij ook aandacht voor

de sluipende teloorgang van het historisch aanzien van de stad

en het landschap. Reden ook om onze naam te veranderen in

Waardevol Tiel. Reden wellicht ook dat er tegenwoordig stad-

genoten zijn die ons een club van conservatieven vinden die

overal op tegen zijn. Nu worden conservatieven geacht zich

vooral ter rechterzijde van het politieke spectrum te bewegen.

Het kan dus verkeren. Maar de vraag rijst wel of wij inder-

daad in al die jaren een evolutieproces hebben ondergaan die

onze zienswijze radicaal heeft veranderd. Ikzelf denk eigenlijk

dat dit niet of hooguit in geringe mate het geval is. Wij hebben

nog steeds oog voor het kleine en minst weerbare, dat over het

hoofd wordt gezien en gemakkelijk vertrapt wordt. Want al

dat kleine bij elkaar blijkt soms heel groot en kostbaar te zijn.

Nee, ik denk dat niet wij, maar de samenleving is veranderd.

Het rapport van de Club van Rome wordt niet langer als

onheilsprofetie gezien, maar als een werkelijkheid die op de

deur klopt. En zien we ook een kentering van de publieke opi-

nie, zowel als van de politiek, waar het gaat om de zichtbare

stedelijke historie en het waardevolle landschap? Wij mogen

het hopen en zien met u uit op een ook in dat opzicht

Gelukkig Nieuwjaar.                                   Ton
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Notulen van de vergadering van Waardevol Tiel

De dato: 1 december 2018

Aanwezig: Jan, Nancy, Arnoud, Ronald, Ton en Peter (notulen)

Opening.

Arnoud opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Notulen.

De notulen van de vorige vergadering op 3 november worden goedgekeurd.

Afspraken.

Energietransitie: De initiatiefgroep is een klankbordgroep geworden. Tiel is meer vol-

ger dan trekker en de wethouder wacht af wat er op regionaal niveau aan initiatieven

wordt ontwikkeld. Ton zit namens Waardevol Tiel in de klankbordgroep. Hij heeft als

mogelijk geschikte locatie voor zonnepanelen het Wetrotrerrein aan de Papesteeg

genoemd. Ook een terrein bij het viaduct A15 / Betuwe spoorlijn lijkt geschikt, net

zoals de geluidswal langs de Betuwe route en de daken van de bedrijven op Medel.

Met groen en natuurgebied moeten we zuinig zijn. Daarom is het minder gewenst in

het gat van Mourik zonnepanelen te leggen. Arnoud vertelt dat men in Utrecht denkt

aan turbines op de daken van flatgebouwen. 

Beelden oud weeshuis: geen nieuws.

Werfkelders Oliemolenwal: de bal ligt nu bij Caro Agterberg.

Kraan Oliemolenwal: Peter heeft een begin gemaakt met het verzamelen van docu-

mentatie.

Tielse Omgevingsvisie: komt binnenkort in de commissievergadering. Waardvol Tiel

heeft ook haar visie gegeven. 

Kiosk aan Burg. Hasselmanplein: Er is een gesprek met de uitbaters geweest. Het

idee is nu elders etenswaren te maken en die in de kiosk te verkopen. 

Grenspaal: Peter heeft gebeld met de verantwoordelijke bij het Waterschap, die

beweerde dat de paal is overgebracht naar het Flipje en Streekmuseum. Desgevraagd

ontkent de beheerder van het museum dat de paal daar aanwezig is. Waarschijnlijk

ligt de paal bij de waterzuivering op Kellen. Deze informatie zal worden teruggekop-

peld naar het Waterschap. 

Open Monumentendag: In de vorige notulen staat al een verslag van deze dag te

lezen, waarin het grote succes wordt aangestipt. Ook Waardevol Tiel heeft hieraan

bijgedragen. De initiatiefgroep gaat zich al weer richten op de editie 2019. 

Contributie leden: Penningmeester Ronald is begonnen met het aanschrijven van de

leden om hun contributie te voldoen. De ledenadministratie is doorgenomen en waar

nodig geschoond. 

Joods monument: Nog steeds komt er geen geluid uit het joodse monument in de St.

Agnietenstraat, hoewel Waardevol Tiel hierover meermalen met de gemeente Tiel

contact heeft gehad. We gaan door de gemeente erop te wijzen dat het toch mogelijk

moet zijn dit monument te herstellen. 
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Delen stadsmuur Westluidensepoort: Jan heeft een foto-ideeënschets gemaakt van de

muurresten bij de Westluidensepoort / Zinder en heeft die gestuurd naar de afdeling

monumentenzorg en cultuur van de gemeente Tiel. Men stelt zich daar op het stand-

punt dat er eerst een ‘contextvisie’ opgesteld dient te worden, waarvoor echter het

benodigde geld ontbreekt (zie ook de notulen van de vergadering van Waardevol Tiel

op 3 november 2018).

Dijkverzwaring: geen nieuws.

HBS-pand: In de notulen van 3 november staat te lezen dat wij attent dienen te zijn

op de bestemming van het uit ca. 1930 daterende HBS-pand aan de Heiligestraat nu

dit in de verkoop komt. Arnoud zal dit punt aanstippen tijdens zijn gesprek met de

verantwoordelijke wethouder. 

Bomenkap: We blijven monitoren waar er in Tiel (monumentale) bomen worden

gekapt en of er vervangende exemplaren worden gepoot. Ton zal een afspraak maken

met de verantwoordelijke ambtenaar om te overleggen. 

Oorlogsgraf: Op de RK begraafplaats aan de J.D. van Leeuwenstraat zijn enkele oor-

logsgraven aanwezig, onder andere van de Wamelse slachtoffers van de executie in

september 1944. Vóór de restauratie van het monumentale toegangshek van de

begraafplaats hing er een bordje dat aangaf dat hier oorlogsgraven te vinden zijn. Na

terugplaatsing van het hek is dit bordje verdwenen. Ronald zal informeren bij de

gemeente Tiel. Verder maken Ronald en Peter een afspraak met een familielid van

verzetsstrijder mevrouw Verhoeks, die nog documentatie over haar heeft. 

Mededelingen en stukken.

In de Reactienota van de Provinciale Omgevingsvisie zijn ook onze argumenten

opgenomen. Waarschijnlijk zal men er weinig mee doen. 

Facebook en ledenwerfactie.

We kunnen Facebook gebruiken om onze activiteiten voor het voetlicht te brengen en

leden te werven.

Extra agendapunten. 

We besluiten een andere vergaderorde te hanteren: eerst stellen we de extra agenda-

punten vast en daarna behandelen we de afsprakenlijst. 

Vergaderdata 2019.

De vergaderdata 2019 worden conform het voorstel vastgesteld.

Rondvraag.

Jan vertelt dat ‘Hart van Tiel’ in het kader van het stegenplan het Klompstraatje gaat

restylen. Het idee is om een selectie te maken uit de serie portretten van Tielenaren

die Raphael Drent vervaardigde en daarmee op groot formaat dit straatje aan te kle-

den. 

Sluiting.
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Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 15.45 uur de vergadering. 

Actielijst.

Zonneparken: Ton.

Kraan Oliemolenwal: Jan en Peter. 

Kiosk: Arnoud.

Grenspaal: Peter.

Open Monumentendag: Arnoud en Peter. 

Contributie leden: Ronald.

Joods monument: allen.

Delen stadsmuur: Jan.

Dijkverzwaring: Arnoud.

HBS pand: Arnoud.

Bomenkap: Ton en Peter. 

Oorlogsgraven: Ronald.

Facebook: Nancy.

vergaderingen 2019.

Aanvang 14.00 uur.

Plaats: Kerkstraat 32.

zaterdag 5 januari.

zaterdag 2 februari.

zaterdag 2 maart.

zaterdag 30 maart.

zaterdag 4 mei.

zaterdag 1 juni.

zaterdag 6 juli.

zaterdag 7 september.

zaterdag 5 oktober.

zaterdag 2 november.

zaterdag 7 december.

Agenda voor Waardevol Tiel 5 januari 2019.

Opening.

Notulen 1 december 2018. 

Mededelingen en stukken.

Vaststellen extra agendapunten.

Afspraken van vorige vergadering.

Voortgang kiosk.

Facebook ledenwerfactie. 

Wat verder ter tafel komt.

Rondvraag en afspraken.

Sluiting.


