
Beste mensen,

De opeenvolgende gemeente-

besturen van onze gemeente

zijn de laatste jaren, zo lijkt

het ons, steeds beter bezig.

Tenminste als het over zaken

en toestanden gaat waar

Waardevol Tiel aandacht voor

vraagt. Ofschoon wij onze

tanden ook nog dikwijls

moeten laten knarsen. Maar

wij zijn blij verrast in de Gelderlander van 11 januari te lezen

dat Tiel zuiniger wordt op historische panden. Er komt weer

geld voor gemeentelijke monumenten en B en W willen tijde-

lijk gaan meebetalen aan het onderhoud. Verrassend vooral om

dat er, tot onze teleurstelling, ook dit jaar nul komma nul euro

in de gemeentelijke begroting was opgenomen voor monu-

mentensubsidie, waardoor ook de provinciale subsidie niet

kon worden benut. Maar laten we nog even wachten met jui-

chen, want het bedrag van twintigduizend euro dat jaarlijks

beschikbaar wordt gesteld komt uit de reserve. En laat de pro-

vincie die reserve nu net als magertjes hebben beoordeeld. Er

moet dus flink bezuinigd gaan worden en de raad moet zich er

nog over uitspreken.

Een ander pluspunt is dat de gemeente er tegenwoordig werk

van maakt om belanghebbenden in een vroeg stadium

inspraak te geven bij het opstellen van concept-bestemmings-

plannen. De vraag rijst dan wat er wordt gedaan met inge-

brachte voorstellen. Toch wel wat goeds, hebben wij vastge-

steld bij het overleg over het nieuwe Bestemmingsplan

Binnenstad. De mogelijkheid tot plaatsing van de kraan en de

gebruiksmogelijkheid van de werfkelder worden meegeno-

men. Zelfs wordt bekeken of de door ons verfooide goothoog-

te van een oud bouwplan op het Bleekveld kan vervallen, hoe-

wel er mogelijk juridische consequenties aan vast zitten.
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Notulen van de vergadering op 5 januari 2019.

Aanwezig: Ronald, Kees, Peter, Jan, Arnoud.

Verhinderd met kennisgeving: Nancy, Ton.

Opening.

De voorzitter opent om 14:00 uur de vergadering.

Notulen.

De notulen vande vergadering op 1 december 2018- worden goedgekeurd.

Extra agendapunten.

Er zijn geen extra agendapunten.

Energietransitie.

Er is geen nieuws over de Tielse energietransitie. (Zonnepanelen en zonneweides).

Kraan Oliemolenwal.

Jan en Peter verzamelen historisch materiaal. Caro Agterberg is aanspreekbaar voor

ruimtelijke inpassing en ontwerp.

Kiosk. 

Gesprekken van Stadsherstel met mogelijke huurders lopen, er moet op korte termijn

een knoop doorgehakt worden. De gemeente zoekt kennelijk toch weer een VVV-ach-

tig informatiepunt.

Grenspaal Tieler- en Culemborgerwaarden. 

Ofschoon mensen van het Waterschap hebben toegezegd dat de historische grenspaal

tussen de Tieler- en Culemborgerwaarden en Betuwe naar de kelder van het museum

zou worden gebracht, is dat nog steeds niet gebeurd De paal moet nog op de zuive-

ring liggen. Peter gaat er achter aan.

Open Monumentendag.

De Open Monumentedag gaat met zekerheid ook in 2019 door. Waardevol Tiel zal

opnieuw om hulp gevraagd worden bij het organiseren van een en ander.

Symposium Monumentenzorg.

In de afgelopen jaren heeft de Oudheidkamer een symposium over monumenten en

monumentenzorg georganiseerd. Omdat de erfgoedcommissie van de Oudheidkamer

niet meer functioneert, wordt aan Waardevol Tiel hulp voor de organisatie gevraagd.

De Oudheidkamer heeft budget. De vergadering stemt er mee in die hulp te verlenen.

Inning contributie leden.

Ronald meldt dat de inning loopt.

Stadsmuur.

Het verzoek tot plaatsing van de opgegraven restanten van de stadsmuur is in gediend

bij de gemeente. Met name bij de ambtenaar die over de cultuur gaat. Karen

Eetgerink. Het antwoord is teleurstellend, in die zin dat verwezen wordt naar de

behoefte aan context en esthetisch ontwerp. Dat maakt een in essentie eenvoudige

zaak complex.
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Joods monument.

In weerwil van eerdere pogingen nog steeds geen sjoege. Het monument zwijgt. Kees

zal contact opnemen met Karin Eetgerink van de gemeente.

Dijkverzwaring. 

De hoofdlijnen van het ontwerp Tiel-Waardenburg zijn vastgesteld ( waar gaat de dijk

naar de rivier, waar gaat de dijk naar het binnenland en waar wordt maatwerk toege-

past) en blijven overeind. Wel vindt de Dijkstoel de kosten te hoog en dat leidt tot

nog eens bezien of het goedkoper kan worden uitgevoerd. Levert vertragingen op in

de uitvoering. De klankbordgroep gaat in afgeslankte vorm verder bij de precisering

van het ontwerp en de uitvoeringsfase.

HBS-pand.

Het Lingecollege stoot de oude HBS af en het pand gaat in de verkoop. Verder is er

nog niets bekend. De vergadering vindt het pand monumentaal en het behouden

waard.

Bomenkap.

Er is zorg over het kappen van zieke kastanjes aan de Schaepmansstraat en het niet

vervangen van de bomen. Er is getracht een afspraak met de ambtenaar groen te

maken. Maar dat is tot nu toe niet gelukt. Een nieuwe poging volgt.

Oorlogsgraven kerkhof.

Op de katholieke begraafplaats zou een verwijzing naar de slachtoffers uit Wamel

moeten komen. Beheerder Marnix Kramer is hiervoor het aanspreekpunt.

Facebook.

Over facebook zijn geen mededelingen.

Inundatiedijk Noord.

Het deel voor de voormalige spoorovergang bij het loonwerkersbedrijf van De Bruin

(voorheen van IJzendoorn) is geen openbare weg meer. Vrees bestaat dat dit nu slui-

penderwijs een opstelplaats voor voertuigen en machines wordt. Ronald gaat kijken.

Oliemolensteeg.

Peter maakt een brief over de illegale verbouwing.

Bestemmingsplan Binnenstad.

De gemeente meldt dat de verwerking van alle –op- en aanmerkingen aangaande het

te vernieuwen Bestemmingsplan Binnenstad voor vertraging zorgt. Op 22 januari is er

een nieuwe bijeenkomst en wordt de geactualiseerde planning gepresenteerd.

Binnenstad.

De riolering wordt vervangen. Dat biedt dat kansen voor archeologie? Navragen bij

Ilse Schuring, die voor de gemeente over de archiologie gaat. Wellicht ook mogelijk

om in de bestrating de contouren van de stadspoorten terug te brengen.

Afronding en sluiting.

De voorzitter sluit om 15:30 de vergadering.
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Afspraken.

Grenspaal: Peter.

Afspraak met ambtenaar groen: Peter en Ton.

Facebook: Nancy.

Kraan Oliemolenwal: Peter en Jan.

Joods monument: Kees.

Inundatiedijk-Noord: Ronald.

Oliemolensteeg: Peter.

Bestemmingsplan Binnenstad: Ton

Rioolvernieuwing binnenstad (Archeologie): Willem?

Vergaderingen 2019.

Aanvang 14.00 uur.

Plaats: Kerkstraat 32.

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 2 februari 2019.

Opening.

Notulen 5 januari 2019. 

Mededelingen en stukken.

Vaststellen extra agendapunten.

Afspraken van vorige vergadering.

Wat verder ter tafel komt.

Rondvraag en afspraken.

Sluiting.


