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Beste mensen,
Het stikstofprobleem, jarenWAARDEVOL TIEL lang door politiek en bedrijfsleven gebagatelliseerd, is nu
voortzetting van:
wel helemaal uit de ontkenMilieuwerkgroep Tiel
ningsfase gekomen. Of toch
niet helemaal misschien, want
www.waardevoltiel.nl
de halfslachtige en schier onvoldoende voorstellen van
Voorzitter:
de probleemoplossers worArnoud Reijnen
den al weer ingetrokken als
de lobyisten van zich laten horen. Moeten de boeren minder?
Secretaris:
Ja, maar die zijn wel erg tegen. De maximum snelheid omNancy Hageman
Simon Vestdijkstraat 19 laag? Jawel, maar die is pas verhoogd naar honderddertig
kilometer per uur. Minder vliegtuigen dan? Maar niet nu we
4003 DX Tiel
miss_nancyhageman@ juist vliegveld Leliestad hebben opgetuigd. Dat is zo’n beetje
de stemming van het kabinet. Als je ziet hoe de bewindhebhotmail.com
bers om de hete brij heen dansen, dan ben je harteloos als je
0655121210
niet een beetje medelijden met hen hebt. Want hoe het hoofd
koel te houden als straks de bouwvakkers met hun graafmaPenningmeester:
chines het Malieveld overhoop halen? Dan hebben ze liever te
Ronald van Lith
doen met klimaatactivisten. Drammers, dat wel, maar daar heb
Meidoornstraat 12
je lang niet zoveel last van. Maar wat is dan de oplossing?
4001 ZE Tiel
Sommige opiniemakers weten raad. De Europese Commissie
rhvanlith@gmail.com
moet strenger optreden tegen de ons omringende landen en
contributies/donaties
daar stevige boetes uitdelen. Want een aanzienlijk deel van het
ING betaalrekening:
NL17INGB0003386081 stikstof waait immers vanuit het buitenland ons luchtruim binnen. Maar het kan ook wel wat minder met die Natura 2000
t.n.v.
“WAARDEVOL TIEL” gebieden, meent een gezaghebbende deskundige. Die zijn
werkgr cultuurhistorie/leef- teveel versplinterd en passen niet in een dicht bevolkt en geindutrialiseerd gebied als Nederland. Er is als vanouds ook nog
omg. te Tiel
een partij die Nederland uit de Europese Gemeenschap wil
BIC : INGBNL2A
hebben. Het juridisch probleem zou daarmee in een klap
opgelost zijn. Maar ja, het stikstofprobleem niet. En de boer?
Info en contact:
waardevoltiel@gmail.com Die ploegde voort.
Ton
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Notulen Vergadering Waardevol Tiel van 5 oktober 2019.
Aanwezig: Cees van Winden, Arnoud Reijnen, Ton Schiltmans, Peter Schipper (not).
Afwezig: Ronald van Lith, Nancy Hageman, Jan van Doesburg.
Opening.
Voorzitter Arnoud heet ons allen welkom.
Notulen.
De notulen van 14 september worden goedgekeurd.
Mededelingen.
De eigenaar van de resterende grond voor de realisatie van het benzinestation van de
firma Van Dijkhuizen heeft zijn grond verkocht. Dijkhuizen heeft overigens nog geen
omgevingsvergunning aangevraagd.
Actiepunten.
Resten stadsmuur: Twee stukken zijn overgebracht naar ‘De Bolle Kate’. De overige
delen liggen nog steeds op de voormalige gemeentewerf. Er bestaan plannen om
delen van dit restant over te brengen naar de Westluidensepoort. Een deskundige van
de Monumentenwacht heeft advies gegeven en duidelijk gemaakt dat de stadsmuurresten niet zo maar in de openlucht kunnen overleven. Het beste idee is de muurdelen
onder een afdak te leggen. Kunstenaar Cor Litjens heeft hiervoor een ontwerp
gemaakt. De jubileumboom van Waardevol Tiel kan in dit plan ook een plaats krijgen, uiteraard met een bordje erbij.
Dijkverzwaring: De stadsmuur blijft bij de komende verzwaring onaangetast, want is
voldoende op hoogte. Men heeft zelfs plannen om de grond direct voor de muur wat
af te graven zodat de oorspronkelijke beleving van een hoge muur weer een beetje
terugkomt. Arnoud wijst nog op een plan van architect Agterberg om weer water voor
de oude muur te laten stromen, zoals dat op de kaart van Joan Blaeu (1649) te zien is.
Opfrissen grafstenen van de gefusilleerden uit Wamel: Ter gelegenheid het feit dat het
dit jaar 75 jaar geleden was dat deze misdaad plaatsvond, heeft er op 20 september
een herdenking plaatsgevonden. De namen op de stenen zijn daartoe opgefrist, zodat
deze weer duidelijk te lezen zijn.
Excursie Kleine Willemswaard: Op 28 september j.l. heeft de vereniging
Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken een interessante excursie naar dit gebied georganiseerd. Cees stipt de kwestie van het beheer van dit nieuwe natuurgebied aan.
Momenteer ligt dit bij de Stichting ARK, maar die zoekt naar mensen die over twee
jaar het beheer op zich willen nemen. Cees oppert wat ideeën: kan het iets zijn voor
de scouting? Kan Waardevol Tiel een rol spelen? Cees zal contact met ARK leggen.
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Erfgoedsymposium: De voorbereidingen lopen, het programma staat in de steigers. Er
is een flyer gemaakt om de datum van het symposium, 8 februari 2020, in de agenda’s te blokkeren.
Kraan Oliemolenwal: Het idee is om van de kraan, waarvan we niet weten hoe die er
precies heeft uitgezien, een maquette te maken. Er is een maquettebouwer in beeld.
Cees legt contact met de Utrechtse kranenbouwers voor een tekening.
Monument Oliemolenwal: op onze brief van februari aan B&W van Tiel inzake de
wederrechtelijke veranderingen aan het gemeentelijk monument op de Oliemolenwal /
hoek Oliemolensteeg is nooit antwoord ontvangen. Het lijkt nuttig om kennis te
maken met de nieuwe stadsbouwmeester. Peter maakt een afspreek. Ton gaat mee.
Kiosk aan het Hasselmanplein: De bouwvergunning en offertes zijn aangevraagd,
Bordje ‘oorlogsgraven’: geen nieuws
Financiën: geen nadere mededelingen.
Website Gerard Volmer.
Gerard heeft een website onder de naam TBV (= Tiels Bijzondere Verleden) en heeft
gevraagd of Waardevol Tiel wil participeren in de kosten. Voordat we besluiten dit te
doen, willen we de hoogte van het bedrag weten. Vanzelf brengt dit ons op de vraag
of er niet meer overleg moet komen tussen de diverse groepen die zich inzetten voor
(historisch gebouwd) erfgoed, zodat we samen sterker staan tegenover de overheid of
projectontwikkelaars.
Rondvraag.
Peter heeft voor een stadswandeling dertig euro ontvangen en doneert dit bedrag aan
Waardevol Tiel.
Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnd sluit de voorzitter de vergadering.
Actielijst.
Restanten stadsmuur: Peter.
Dijkverzwaring: Arnoud.
Kleine Willemspolder: Cees.
Erfgoed symposium: Peter, Cees en Jan.
Kraan Oliemolenwal: Cees en Jan.
Kennismaking stadsbouwmeester: Peter en Ton.
Kiosk: Arnoud.
Bordje oorlogsgraven: Ronald.
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Facebook: Nancy.
Website Gerard Volmer: Ton.
Jubileumboom bij Vlindertuin: Ton.
Financiën: Ronald.
Vergaderingen 2019.
Aanvang 14.00 uur.
Plaats: Kerkstraat 32.
zaterdag 2 november.
zaterdag 7 december.
Agenda voor Waardevol Tiel 2 november 2019.
Opening.
Notulen zaterdag 5 oktober 2019.
Mededelingen en stukken.
Vaststellen extra agendapunten.
Afspraken en actiepunten van de vorige vergadering.
Monumentenlijst.
Wat verder ter tafel komt.
Rondvraag en afspraken.
Sluiting.
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