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Beste mensen,
In de vroege middeleeuwen,
WAARDEVOL TIEL toen de stad Tiel nog deel uitmaakte van het Lotharingse
voortzetting van:
rijk, was het gebied van de
Milieuwerkgroep Tiel
huidige gemeente Tiel gelegen op de grens van twee
www.waardevoltiel.nl
gouwen. Te weten de gouw
Teisterbant ten westen van
Voorzitter:
de ( Dode) Linge en de gouw
Arnoud Reijnen
Betuwe, met het dorp
Zandwijk, ten oosten daarvan. De Linge, in open verbinding
Secretaris:
met de Waal, vormde dus de grafelijke grens. Hoewel de beide
Nancy Hageman
Simon Vestdijkstraat 19 graafschappen in het verloop van de geschiedenis verdwenen,
bestond die grens sindsdien nog tot in onze jaren. Maar dan
4003 DX Tiel
miss_nancyhageman@ als de grens tussen het polderschap De Betuwe en de
Tielerwaard. Die grens verdween pas van de kaarten toen de
hotmail.com
beide polderschappen enkele tientalle jaren geleden opgingen
0655121210
in het Waterschap Rivierenland. Maar op de oude grens, tussen Havendijk en Echteldsedijk, juist naast het benzinestation
Penningmeester:
van van Dijkhuizen, stond nog altijd een honderden jaren
Ronald van Lith
oude monumentale grenspaal, weliswaar eigendom van het
Meidoornstraat 12
waterschap, maar onder peetvaderschap gesteld van
4001 ZE Tiel
Stadsherstel. Deze maakte zich er zorgen over dat de paal
rhvanlith@gmail.com
beschadigd zou kunnen worden bij de op handen zijnde sloop
contributies/donaties
van het station. Maar uit een inspectie ter plaatse bleek de
ING betaalrekening:
NL17INGB0003386081 paal verdwenen te zijn. Werklieden van het slopersbedrijf wisten tot enige opluchting te vertellen dat de paal was wegget.n.v.
“WAARDEVOL TIEL” haald door mensen van het Waterschap. Daar geinformeerd
werkgr cultuurhistorie/leef- hebbend werd dat ook bevestigd. Maar het leek Stadsherstel
toch niet wenselijk de paal zomaar op de werf te laten liggen.
omg. te Tiel
Er werd overeengekomen de paal tot de herplaatsing in het
BIC : INGBNL2A
museum op te slaan. Daar ligt hij nu volgens het Waterschap,
maar volgens het museum niet. Dus waar is de paal nu? Het
Info en contact:
waardevoltiel@gmail.com Waterschap is in verwarring en Stadsherstel vol vrees.
Ton
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Notulen van zaterdag 2 februari 2019.
Aanwezig: Jan van Doesburg, Willem Spekking, Arnoud Reijnen, Ronald van Lith,
Ton Schiltmans en Peter Schipper.
Afwezig: Nancy Hageman en Cees van Winden hebben zich afgemeld.
Opening.
Voorzitter Arnoud opent de vergadering en heet allen welkom.
Notulen.
De notulen van 5 januari 2019 worden goedgekeurd.
Afspraken.
Grenspaal hoek Echteldsedijk: Peter heeft verder geïnformeerd bij het hoofdkantoor
van het Waterschap en de werf van de Rioolzuivering. Maar beide woordvoerders
kunnen niet zeggen waar de grenspaal zich bevindt. Afgesproken wordt, dat als we op
redelijke termijn geen bevredigend antwoord ontvangen, de Stichting Stadsherstel, als
beheerder van de paal, een pittige brief aan het Waterschap zal schrijven.
Afspraak met de ambtenaar groenvoorziening van de gemeente Tiel: Ton heeft tot
tweemaal toe een verzoek tot overleg gemaild, zonder reactie. Wordt vervolgd.
Facebook acties: Omdat Nancy niet aanwezig is, schuiven we dit punt door.
Kraan Oliemolenwal: Documentatie is aangelegd; Jan heeft fraaie fotomontages
gemaakt. Het vervolgtraject ligt nu bij Hart van Tiel / Caro Agterberg.
Joods Monument: Nog steeds zwijgt dit monument ter nagedachtenis aan de vermoorde joodse inwoners van Tiel in alle talen. Cees heeft een uitgebreide informatie
gemaakt. De gemeente zegt bij monde van Karin Eetgerink dat de zaak gecompliceerder ligt. In het verleden heeft Ton al eens de naam doorgegeven van een deskundige
uit Buren die de elektronica kan repareren, dan wel vervangen. Ton zal de gegevens
aan Karin mailen en bij geen bericht terug een offerte laten maken. Ook zal hij Cees
op de hoogte brengen.
Inundatiedijk Noord: Hier wordt ter hoogte van het loonwerkersbedrijf De Bruin een
stukje weg aan de openbaarheid onttrokken. Daar is weinig aan te doen. Bovendien
loopt het stukje weg dood op de spoorlijn.
Oliemolensteeg: Peter heeft op 29 januari een brief geschreven aan B&W van Tiel
waarin hij verzoekt om handhaving op het punt van de wederrechtelijk aangebrachte
veranderingen aan het gemeentelijk monument aan de Oliemolenwal /
Oliemolensteeg. We wachten antwoord af.
Bestemmingsplan binnenstad: Ton is naar de bijeenkomst geweest. Onze schriftelijke
inbreng was keurig vermeld. Er staat o.a. ook voorstel in om de nokhoogte van de
beoogde bebouwing op het Bleekveld terug te brengen. Daar zitten wel juridische
consequenties aan. De Kraan aan de Oliemolenwal behoeft niet apart in het bestemmingsplan opgenomen te worden, omdat er ter plekke al de bestemming kinderspeelplaats en dergelijke mogelijk is. De werfkelders aan de Oliemolenwal denkt men ook
te kunnen opnemen in het plan.
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Rioolvernieuwing binnenstad en daarbij behorende archeologische inspecties: Willem
heeft op dit punt geen mededelingen.
Extra agendapunten.
Symposium: De vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken beoogt in september aanstaande wederom een monumentensymposium te houden en heeft Waardevol
Tiel om medewerking gevraagd. Arnoud zal randvoorwaarden opstellen.
Bomen bij voormalig postkantoor en beelden van Guusje Kaayk: De huidige grote
esdoorns wil men vervangen door fruitbomen. We houden de ontwikkelingen in de
gaten en ondernemen indien nodig actie in verband met de circa 40 jaar oude bomen.
Open Monumenten Dag: Ook dit jaar komt er in Tiel een Open Monumenten Dag.
Waardevol Tiel werkt hieraan mee. Er komen binnenkort vergaderingen over de
opzet, financiering etc.
De kiosk aan het Hasselmanplein: Binnenkort volgen er gesprekken met nieuwe
gegadigden, omdat de vorige jonge ondernemers van de exploitatie af hebben gezien.
Rondvraag.
Ronald: Wat doet de gemeente aan de herdenking van 75 jaar slag bij Arnhem?
Immers toen begon ook voor de stad Tiel een zwarte periode.
Ton: Er is een uitnodiging voor een bijeenkomst onder leiding van Bureau
Beerenschot over de ‘Smaak van Tiel’. Ton en Peter gaan erheen en rapporteren de
volgende vergadering.
Ton: Nu de Papesteeg als beoogde plek voor het plaatsen van woonunits voor doelgroepen niet doorgaat, zijn er alternatieven bedacht. Een daarvan is het boomgaardje
bij de Schaarsdijkweg. Ton is bang voor verrommeling. Hij wijst op een alternatief,
namelijk een stuk grond parallel aan de Betuwe spoorlijn. Hij zal dit alternatief voor
bij ProTiel.
Arnoud is benaderd door Martijn Voigt (uitbater van een fitnessinstelling), die vertelde dat er op het terrein van de wielercrossbaan een fitnessbedrijf komt en dat de aanname van de daarbij behorende verkeersbewegingen en parkeerdruk niet kloppen. Als
Waardevol Tiel kunnen we weinig met deze kwestie.
Dijkverzwaring: De dijkstoel vond de plannen te duur. Er wordt nu gekeken welke
oplossingen het beste zijn: de dijk verhogen, verleggen of lokaal maatwerk.
Jan: De leegstand van winkels op de Groenmarkt en in de rest van het winkelhart van
Tiel is verontrustend.
Actielijst.
Grenspaal Echteldsedijk: Peter.
Afspraak ambtenaar groenvoorziening: Ton.
Facebook acties: Nancy.
Kraan Oliemolenwal: Jan en Peter.
Joods monument: Ton en Cees.
Oliemolensteeg: Peter.
Rioolvernieuwing binnenstad: Willem.
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Dijkverzwaring: Arnoud.
Open Monumenten Dag: Arnoud.
Bomen postkantoor: allen.
Woonunits: Ton.
75 jaar bevrijding: Ronald.
Bordje ‘Oorlogsgraven’ RK kerkhof: Ronald.
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 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 maart 2019.
Opening.
Notulen 2 februari 2019.
Mededelingen en stukken.
Vaststellen extra agendapunten.
Afspraken van vorige vergadering.
Wat verder ter tafel komt.
Rondvraag en afspraken.
Sluiting.
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