
Beste mensen,

Energietransitie is een hot

item dezer dagen. Of is het

beter te spreken van een hete

aardappel? In ieder geval is

er, als gevolg van acties door

verschillende millieugroepe-

ringen, wel iets moeilijks te

slikken voor de landelijke en

regionale overheden. De kost

die bedrijfsleven en het grote

publiek, en daarmee dus ook de politiek, jarenlang als niet te

verteren van zich af schoven, moet nu in een keer doorgeslikt

worden. Wat wil zeggen dat er een enorme omslag in de

opwekking en het gebruik van energie gemaakt zal moeten

worden. Of dat ook gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker,

maar er is in ieder geval brede maatschappelijke bewustwor-

ding van het feit dat we met zijn allen de wereld aan het ver-

zieken en verzuren zijn. Toch hebben wetenschappers en mil-

lieugroeperingen in de hele wereld al jarenlang gewezen op

deze ontwikkelingen. Waardevol Tiel, voorheen ook bekend

onder de naam Milieuwerkgroep Tiel, is hiervoor al in de tijd

en als gevolg van het optreden van De Club van Rome opge-

richt. Komend jaar bestaat onze werkgroep dan ook al vijfen-

veertig jaar. En al die jaren verkondigen wij binnen de ge-

meentegrenzen van Tiel de boodschap over een gezond

milieu, over landschapsbehoud en, omdat wij brede uitgangs-

punten hebben, ook over het behoud van monumentale en his-

torische waarden in de stad en de dorpen. Maar toch zijn er

nog mensen, een enkele publicist en een enkele politicus, die

ons en met ons de Gelderse Natuur en Milieufederatie wegzet-

ten als een stel drammers. Zij houden ons verantwoordelijk

voor het afwijzen door de Raad van State van de bouwplannen

van het distributiecentrum voor de supermarkten van Plus.

Hebben die mensen nog steeds niet begrepen wie de daders

zijn?                                                                Ton
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Notulen Vergadering Waardevol Tiel 14-09-2019 

Aanwezig: 

Bestuur Waardevol Tiel: Ton Schiltmans, Ronald van Lith, Jan van Doesburg, Nancy

Hageman. 

Gasten: Hanneke Berwald, Erwin Griesheimer, Roy Bakker, Hennie van Dam (allen

leden van de begeleidingsgroep Fruitpark). 

Afwezig: Arnoud Reijnen, Peter Schipper, Willem Spekking. 

Opening.

Op deze vergadering is een delegatie van vier mensen uit Wadenoijen op bezoek. Zij

maken deel uit van de “Begeleidingsgroep Fruitpark”. Deze begeleidingsgroep is

ingesteld door de gemeente en dient om de plannen voor het Fruitbelevingspark in

Wadenoijen te bespreken en bediscussiëren en om een adviesrol te hebben. De dele-

gatie wil bij Waardevol Tiel hun verhaal doen. Om deze reden wordt besloten om te

beginnen met het onderwerp “Fruitpark” en daarna pas verder te gaan met de regulie-

re agenda. 

Fruitpark.

Onze bezoekers vertellen dat het Fruitpark, dat officieel de naam “Strekerij de

Betuwe” moet krijgen, gericht zal worden op vier peilers, te weten: Dagrecreatie,

Retail, Horeca en Evenementen, waarbij men zo’n 225.000 bezoekers verwacht. Zij

maken zich echter zorgen over de verdere ontwikkeling van het park, daar volgens

hen niet alleen het bestemmingsplan voor de huidige plannen zal worden gewijzigd,

maar er tevens een wijzigingsbevoegdheid in zal worden opgenomen. Dit voor o.a.

het overige deel van de boomgaarden. Verder spreken zij over overige attracties waar-

van sprake zou zijn en wellicht zelfs overnachtingsgelegenheid voor bezoekers (van

der Valk zou bijv. ook betrokken zijn). Dit alles zou betekenen dat het park veel

grootser zou worden dan de aanvankelijke plannen van de ondernemer die bekend

gemaakt zijn. Daar zijn bij de aanwezigen dan ook grote zorgen over. Te denken valt

bijvoorbeeld aan autoverkeer. Er wordt nu namelijk gezegd dat alles via de afslag op

en af gaat en dat de inwoners er dus geen last van zullen hebben, maar men kan zich

zo voorstellen dat bezoekers na een bezoek aan het Fruitpark wellicht de streken in

willen om de fruitregio daadwerkelijk te bekijken. De plannen zijn echter nog niet

concreet. Op de website waarop het plan valt te zien blijft het allemaal wat vaag. Als

Waardevol Tiel geven we aan dat ons standpunt is dat wij geen problemen hebben

met de aanvankelijk ‘beheersbare’ plannen van de heer Blom, maar dat wij van

mening zijn dat het geen springplank moet zijn naar iets veel groters. Daar we echter

de concrete plannen nog niet kennen, kunnen we ook nog geen standpunt innemen of

iets ertegen ondernemen. We spreken daarom met de delegatie af om elkaar op de

hoogte te houden van de ontwikkelingen. 
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Reguliere vergadering.

Nadat de delegatie uit Wadenoijen afscheid heeft genomen gaan we verder met de

reguliere vergadering. 

Notulen van zaterdag 06-07-2019.

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. 

Mededelingen en stukken.

Website Gerard Volmer:Ton vertelt dat Gerard Volmer een website gaat openen die

onder andere over de geschiedenis en oudheid van Tiel gaat. Hiervoor zou hij ook

graag de stukken van Waardevol Tiel overnemen. Hij heeft nu de vraag of hij alles

van Waardevol Tiel over mag nemen, of dat Waardevol Tiel zelf deel wil uitmaken

van de site. In het laatste geval zouden we dan ook meebetalen. Daar niet alle

bestuursleden aanwezig zijn wordt deze vraag naar de volgende vergadering doorge-

schoven. 

Villa Flora: Er wordt gezegd dat de aannemer het historische pand Villa Flora (jaren-

lang in gebruik geweest als dansschool Beemer en daarna als dansschool de

Hovenier) wenst te slopen, om er appartementen te bouwen. Behalve dat dit zonde

zou zijn van dit historische pand wijst Ton er ook nog op dat de Hoveniersweg en een

gedeelte van de Konijnenwal geheel ongeschonden de oorlog door gekomen zijn. Dit

zou daarom beschermd stadsgebied moeten worden. De sloop van Villa Flora is ech-

ter nog niet helemaal duidelijk. Wordt dus vervolgd. 

Afspraken en actiepunten van de vorige vergadering.

Daar niet iedereen aanwezig is, blijven veel afspraken en actiepunten staan en worden

er slechts een paar besproken.

Resten Stadsmuur:

De gemeente is van plan om een Vlindertuin te openen in het parkje bij Zinder.

Daardoor is het mogelijk dat de resten van de oude stadsmuur daar een plaats krijgen. 

Bosje bij de Watertoren:

Het bestemmingsplan hierbij is woningbouw. Er is dus niets aan te doen. 

Kraan Oliemolenwal: 

Jan vertelt dat we een maquette willen met een omschrijving van de geschiedenis

erbij. 

Jubileumboom:

Deze zal niet bij de Agnietenhof komen, maar bij het Bleekveld, in de Vlindertuin

waar ook de resten van de oude stadsmuur een plaats kunnen krijgen. 
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Boom Walstede (met bordje “geschonken door Waardevol Tiel”):

Dit gaat waarschijnlijk niet meer door. 

Wat verder ter tafel komt en rondvraag.

Er zijn geen vragen of opmerkingen meer. 

Sluiting.

Ton sluit de vergadering. 

Actiepunten.

Dijkverzwaring: Arnoud.

Opfrissen grafstenen gefusilleerden: Peter.

Resten stadsmuur: Jan.

Excursie Kleine Willemspolder: Cees.

Erfgoedsymposium: Cees, Peter, Jan, Ronald.

Kraan Oliemolenwal: Jan, Peter.

Monument Oliemolenwal: Peter.

Kiosk: Arnoud.

Bordje oorlogsgraven: Ronald.

Jubileumboom bij Vlindertuin: Ton.

Herinneringsnota gemeente: Ronald.

Nota’s VU: Ronald.

Vergaderingen 2019.

Aanvang 14.00 uur.

Plaats: Kerkstraat 32.

zaterdag 5 oktober.

zaterdag 2 november.

zaterdag 7 december.

Agenda voor Waardevol Tiel 5 oktober 2019.

Opening.

Notulen zaterdag 14 september 2019. 

Mededelingen en stukken.

Vaststellen extra agendapunten.

Afspraken en actiepunten van de vorige vergadering.

Benzinestation.

Website Gerard Volmer.

Villa Flora en monumentenlijst.

Gesprek met Gemeentebestuur.

Wat verder ter tafel komt.

Rondvraag en afspraken.

Sluiting.


