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Beste mensen,
Met de lente in zicht vonden
WAARDEVOL TIEL wij het zinvol om ons bezig te
houden met het groenbeleid
voortzetting van:
van onze gemeente. Daarvoor
Milieuwerkgroep Tiel
hebben wij onlangs een
gesprek gehad met Rolf
www.waardevoltiel.nl
Hemelrijk, de ambtenaar die
over het groen gaat. Wij
Voorzitter:
hadden in de eerste plaats
Arnoud Reijnen
zorgen over de kaalslag in de
staatsliedenwijk, waar de kastanjebomen van lieverlede alleSecretaris:
maal verdwijnen. Daardoor is het karakter van de wijk danig
Nancy Hageman
Simon Vestdijkstraat 19 veranderd. Maar er bleek geen reden tot zorg te zijn. Onder de
bomen heerst een ziekte. Er kunnen daarom geen kastanjes
4003 DX Tiel
miss_nancyhageman@ meer terugkomen. De bewoners is gevraagd naar hun voorkeur voor een alternatieve soort bomen.
hotmail.com
Enkele oude wensen van ons, walnotenbomen langs een stuk
0655121210
Groenedijk nabij het Zoelsepad en meidoorn of populieren
langs het fietspad tussen de Lingeweg en de Schaarsdijkweg,
Penningmeester:
worden nog eens in overweging genomen. Met de lege boomRonald van Lith
bakken bij de Agnietenhof moet ook wat gebeuren, maar dat
Meidoornstraat 12
hangt af van het gemeentelijk budget. Wij hebben voorzichtig
4001 ZE Tiel
geopperd dat daar wellicht een jubileumboom van en door
rhvanlith@gmail.com
Waardevol Tiel gepland zou kunnen worden, waarvan notitie
contributies/donaties
is gemaakt.
ING betaalrekening:
NL17INGB0003386081 De gemeente bevordert kansen voor een gevarieerde bermvegetatie door natuurvriendelijk maaien van de bermen met
t.n.v.
“WAARDEVOL TIEL” afvoer van het maaisel. Ook legt zij samen met het Waterwerkgr cultuurhistorie/leef- schap natuurvriendelijke oevers aan langs de watergangen.
Bestrijdingsmiddelen worden beperkt gebruikt; slechts tegen
omg. te Tiel
de Wolfsklauw. Tegen het woekeren van de Japanse DuizenBIC : INGBNL2A
knoop wordt, in afwachting van Provinciaal beleid, niet al te
krachtig opgetreden. Wat ons inziens het probleem onnodig
Info en contact:
waardevoltiel@gmail.com verergerd. Wij hebben gevraagd om een stevigere aanpak.
Ton
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Notulen van zaterdag 2 maart 2019.
Aanwezig: Jan van Doesburg, Cees van Winden, Ton Schiltmans, Ronald van Lith en
Peter Schipper. (notulen)
Afwezig met kennisgeving: Arnoud Reijnen.
Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet ons allen welkom. Speciaal ook Martin
van der Mark en Ans van der Meijden, die namens de Oudheidkamer aanwezig zijn in
verband met het agendapunt over het Monumentensymposium.
Monumentensymposium.
De vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken heeft twee jaar geleden een
succesvol monumentensymposium georganiseerd en wil dat dit jaar weer op het programma zetten. De beoogde datum is november 2019. Er is momenteel nog maar één
lid van de organiserende commissie over en daarom zoekt men steun bij Waardevol
Tiel. Martin zal het draaiboek van het vorige symposium rondmailen. Waardevol Tiel
zegt toe de helpende hand te willen toesteken. Verder zal Peter pogen Lou Dalderup,
die ook in de vorige editie participeerde, over te halen ook nu weer mee te denken.
Aan het einde van de vergadering melden zich namens Waardevol Tiel voor het organiseren van het monumentensymposium: Jan, Cees, Ronald en Peter.
Notulen.
De notulen van de vergadering op 2 februari j.l. worden zonder wijzigingen goedgekeurd.
Mededelingen en stukken.
Binnen gekomen zijn de Wegwijzer voor Tiel en magazine Rivierenland.
Beide stukken worden voor kennisneming aangenomen.
Vaststellen extra agendapunten.
Behalve het reeds behandelde agendapunt Monumentensymposium zijn er geen extra
agendapunten.
Afspraken.
De grenspaal bij Dijkhuizen: Peter is gebeld door een medewerker van de
Rioolzuivering die heeft beloofd volgende week te zullen terugbellen omtrent de verblijfplaats van deze grenspaal.

2

Afspraak met de ambtenaar Groenvoorziening: Ton heeft een afspraak gemaakt met
de heer Rolf Hemelrijk, ambtenaar Groenvoorziening. De afspraak staat gepland voor
dinsdag 12 maart. Ton en Peter gaan bij hem op bezoek en kaarten onderwerpen aan
zoals: de kap van bomen in de staatsliedenbuurt en vooral de Schaepmanstraat; de
bestrijding van de Japanse duizendknoop; wilde bermen; het snoeien van vruchtbomen bij de berenkuil; walnotenbomen poten aan de Groenedijk; meidoorn of populieren poten langs het Schaarsdijkse pad; ‘operatie steenbreek’; boomplantdag (‘Jeugd
en groen’); de boom van Waardevol Tiel t.g.v. het 45 jarig bestaan; bomen op het
pleintje voor de Agnietenhof.
Facebook: geen nadere mededelingen
Kraan op de Oliemolenwal: Jan heeft vergrotingen gemaakt van ‘kranen’ op de kaart
van Joh. Blaeu (1649) van Tiel en andere steden. Sommige vertonen hetzelfde profiel
als die op de kaart van Tiel. Alleen zijn op de kranen van andere plaatsen duidelijkere
gieken getekend. Ronald toont nog enig ander materiaal betreffende historische kranen, o.a. een rond houten model. Het onderzoek en aanleggen van documentatie gaat
verder.
Joods monument in de Agnietenstraat: De impasse blijft. Het monument zwijgt al
anderhalf jaar. Technisch moet de zaak op te lossen zijn. Maar ‘er speelt meer’, zoals
een ambtenaar het in antwoord op een informatieverzoek van Ton uitdrukte. Met de
huidige techniek moet het mogelijk zijn om de oplossing buiten de schuur te zoeken
vanwaaruit de aansturing nu gebeurt. Dat zou bij voorbeeld van achter de plaquette
op het front van het monument kunnen. Ton neemt contact met de ambtenaar Karin
Eetgerink op.
Brief Oliemolensteeg: Peter heeft nog geen antwoord ontvangen op zijn schrijven aan
B&W Tiel in zake het wederrechtelijk aanbrengen van veranderingen aan het monument op de hoek van de Oliemolenwal en de Oliemolensteeg.
Rioolvernieuwing en archeologie: punt van aandacht voor Willem.
Kiosk aan het Brug. Hasselmanplein: geen nieuws.
Bordje ‘oorlogsgraven’ op het RK kerkhof aan de J.D. van Leeuwenstraat: Ronald zal
trachten te achterhalen waar dit bordje gebleven is. Het moet vóór 4 mei teruggeplaatst zijn.
Rondvraag.
Ton is bij Ina van Scheerdijk op bezoek geweest. Zij is lid vanaf het eerste moment.
Haar broer heeft de sleutel van de kapel in Kapel Avezaath. Dit is interessant voor een
bezoek aan deze kapel tijdens de fietstochten in het kader van de cursus Tielologie.
Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 16.00 uur de vergadering.
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Actiepunten.
Grenspaal bij Dijkhuizen: Peter.
Facebook: Nancy.
Kraan Oliemolenwal: Jan en Peter.
Joods monument: Ton.
Brief B&W Oliemolensteeg: Peter.
Rioolvernieuwing en archeologie: Willem.
Kiosk: Arnoud.
Bordje Oorlogsgraven: Ronald
Gesprek met ambtenaar groenvoorziening: Ton en Peter.
Monumentensymposium: Jan, Ronald, Cees en Peter.

Vergaderingen 2019.
Aanvang 14.00 uur.
Plaats: Kerkstraat 32.
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 maart 2019.
Mededelingen en stukken.
Vaststellen extra agendapunten.
Afspraken en actiepunten van de vorige vergadering.
Erfgoed symposium.
Jubileumboom.
Dijkverzwaring.
Wat verder ter tafel komt.
Rondvraag en afspraken.
Sluiting.
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