
Beste mensen,

De Wereld Gaat Aan Vlijt ten

onder. De titel van deze futu-

ristische roman van Max

Dendermonde uit 1954, schiet

mij onwillekeurig in gedach-

ten als ik de huidige commo-

tie over de stikstof- en de pfas

crisis beschouw. Dat het om

een crisis gaat is de politiek

wel duidelijk, maar zij han-

delt er nog niet naar. Echte maatregelen leveren dan ook te

veel gezichtsverlies op voor partijen die de problemen jaren-

lang voor zich uit schoven. En nog steeds zijn er partijleiders,

die, al dan niet om politieke reden, van mening zijn dat er

niets aan de hand is. Links geneuzel allemaal, daar komt hun

credo op neer. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de hon-

derd kilometer maatregel beperkt blijft tot de uren overdag en

er over gedacht wordt het aantal natura 2000 gebieden in te

perken. Men lijkt de kop toch maar het liefst in het zand te

steken en dat, als het even kan, op democratische wijze.

Daarom moet er ook hier en daar gepaaid worden naar belan-

gengroeperingen, anders houd je de macht niet. Naar de bou-

wers enerzijds en de boeren anderzijds; de hardwerkende boe-

ren, beheerders van ons landschap, die de sympathie van onze

bevolking genieten. Jawel, maar het landschapsbeheer gaat

hen niet altijd goed af. Hun gelobby bij de waterschappen om

grondwaterverlaging heeft de grutto uit de polder verdreven.

Hun monocultuur van louter raaigras heeft de kievit en zowat

al het insectenleven verdreven. Polders zonder insecten? Dat

is niet minder ernstig dan een land vol stikstof en pfas. Er is

dus nog meer te doen voor onze politici. Maar dat alleen als

een meerderheid van onze bevolking dat wil. Zoals een meer-

derheid van ons de huidige partijen in het zadel heeft gekozen.

Of is de meerderheid van ons zo slecht geinformeerd?

Ton
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Notulen vergadering Waardevol Tiel van zaterdag 2 november 2019.

Aanwezig: Ton Schiltmans, Arnoud Reijnen, Ronald van Lith, Jan van Doesburg,

Willem Spekking, Peter Schipper (not).

Afwezig: Nancy Hageman, Cees van Winden.

Opening.

Voorzitter Arnoud heet ons allen welkom en opent de vergadering.

Notulen.

De notulen van 5 oktober 2019 worden met een enkel taalfoutje goedgekeurd.

Mededelingen.

Ronald is bij een bijeenkomst over de dijkverzwaring geweest. Het Waterschap is van

plan de dijken met 60 centimeter te verhogen. Op de website van het Waterschap kun

je in de nota ‘Reikwijdte en detailniveau’ de nodige informatie vinden.

Ton heeft mevrouw Haubrich van ‘Het Lingelandschap’ gesproken. Zij stelt voor de

gemeente Tiel een gezamenlijke brief te sturen in zake de toeneming van verkeers-

stromen op de Lingedijk in Wadenoyen en de Lingeweg in Drumpt ten gevolge van

het geplande Fruitbelevingspark.

Waardevol Tiel gaat in Website van Gerard Volmer (‘Tiels Bijzondere Verleden’)

participeren. Dit kost circa 30 euro per jaar. Het is de bedoeling dat geïnteresseerden

op deze site ook het ‘Lingeverhaal’ van Ton en Jan en de Monumentenwandeling van

Peter kunnen vinden.

De heer van Oyen uit Wamel, beheerder van de website ‘Van Wamele tot Wamel’

heeft ons via Gerard Volmer uitgenodigd voor een informatief gesprek. Hij heeft een

geweldige kennis van de geschiedenis van Maas en Waal in het algemeen en het dorp

Wamel in het bijzonder. Gerard, Ton en Peter zullen met hem afspreken.

Monumentenbordjes. De groene monumentenbordjes in de gemeente worden ver-

nieuwd. Waar nodig wordt tevens de tekst verbeterd. Dit laatste is in handen gelegd

van historicus Emil Smit.

Aan de Lingeweg wil de gemeente Tiel woningunits zetten voor sociaal minder aan-

gepasten. Er wordt dan wel weer een stukje Lingelandschap afgesnoept. We houden

de ontwikkelingen in de gaten.

In het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied is de aanduiding ‘waardevol agrarisch

landschap’ geschrapt. De bescherming vindt nu plaats ‘via een stelsel van aan diverse

gebiedsaanduidingen gekoppelde omgevingsvergunningen’. We nemen dit voor ken-

nisname aan.

Ingekomen Stukken.

Arnoud heeft circa 40 centimeter aan vergunningaanvragen voor de dijkverzwaring

Tiel –Waardenburg ontvangen en is begonnen deze door te spitten. Het karakter van

de dijk verandert, het talud wordt anders. Maatwerk is mogelijk. Heeft de burger hier

veel invloed op? Nee.
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Actiepunten.

Kleine Willemspolder: Arnoud en Cees hebben binnenkort een overleg met een

vertegenwoordiger van beheerder ARK om te bezien of Waardevol Tiel een rol kan

spelen bij het toekomstige beheer van de polder.

Erfgoedsymposium: het symposium staat gepland voor 8 februari 2020. Alle voorbe-

reidingen lopen en het programma staat in de grondverf.

Kraan Oliemolenwal: Jan en Cees gaan naar de werf in Vreeswijk waar men de kraan

voor Utrecht bouwt. Behalve het grote bouwwerk vervaardigt men hier ook een

model.

Kiosk Burgemeester Hasselmanplein: De vergunningen zijn aangevraagd. De kiosk is

nu officieel een gemeentelijk monument geworden.

Bordje oorlogsgraven: het oude bordje is verdwenen. Nu proberen een nieuw bordje

aan het hek van de RK begraafplaats geplaatst zien te verkrijgen.

Facebook: deze wordt niet bijgehouden, immers het laatste nieuws dateert van augus-

tus 2018. Nancy vragen de site te actualiseren.

Financiën: De gemeente Tiel heeft op herhaald verzoek nog steeds niet de griffiekos-

ten van onze rechtsgang bij de Raad van State vergoed, hoewel de RvS de gemeente

daartoe heeft veroordeeld. Ronald blijft aan de bel trekken.

Rondvraag.

Er zijn geen onderwerpen voor de rondvraag.

Sluiting.

Om 15.40 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Actielijst.

Restanten stadsmuur: Peter.

Dijkverzwaring: Arnoud.

Kleine Willemspolder: Arnoud en Cees.

Erfgoed symposium: Peter, Cees en Jan.

Kraan Oliemolenwal: Cees en Jan.

Kennismaking stadsbouwmeester: Peter en Ton.

Kiosk: Arnoud.

Bordje oorlogsgraven: Ronald.

Facebook: Nancy.

Jubileumboom bij Vlindertuin: Ton.

Vergoeding gemeente: Ronald.

Vergaderingen 2019.

Aanvang 14.00 uur.

Plaats: Kerkstraat 32.

zaterdag 7 december.
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Voorstel vergaderingen 2020.

zaterdag 4 januari.

zaterdag 1 februari.

zaterdag 7 maart.

zaterdag 4 april.

zaterdag 2 mei.

zaterdag 6 juni.

zaterdag 4 juli.

zaterdag 5 september.

zaterdag 3 oktober.

zaterdag 7 november.

zaterdag 5 december.

Agenda voor Waardevol Tiel 7 december 2019.

Opening.

Notulen zaterdag 5 oktober 2019. 

Mededelingen en stukken.

Vaststellen extra agendapunten.

Afspraken en actiepunten van de vorige vergadering.

Vergaderdatums 2020.

Kleinschalige zonnevelden.

Monumentenlijst.

Wat verder ter tafel komt.

Rondvraag.

Sluiting.


