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Beste mensen,
Er zijn plannen in de maak
WAARDEVOL TIEL voor een extra verzwaring van
de Waalbandijk tussen de
voortzetting van:
Echteldsedijk en het InundaMilieuwerkgroep Tiel
tiekanaal. Daarbij komt de
historische stadswal dus ook
www.waardevoltiel.nl
weer in beeld. Bij een vorige
verzwaring hadden de planVoorzitter:
nenmakers het onzalig idee
Arnoud Reijnen
opgevat om langs de Waalstraat een geheel nieuwe dijk aan te leggen, die de walmuren
Secretaris:
in hoogte te boven zou gaan. Daarmee zou de stadsmuur dus
Nancy Hageman
Simon Vestdijkstraat 19 vanaf de rivierkant aan het oog ontrokken worden. Reden
voor onze club om tegen dat plan in het geweer te komen.
4003 DX Tiel
miss_nancyhageman@ Door het opspannen van een dijkhoog scherm van landbouwplastic voor de stadsmuur werd getoond hoe funest het dijkhotmail.com
plan zou uitpakken voor het historisch aanzien van de stad. En
0655121210
bovendien werd een externe deskundige bereid gevonden om
eens naar alternatieve mogelijkheden te zoeken. Die kwam
Penningmeester:
toen met het idee om ter plaatse een damwand onder het maaiRonald van Lith
veld aan te brengen. Een voorstel dat tot opluchting van onze
Meidoornstraat 12
werkgroep door de polderjongens werd overgenomen.
4001 ZE Tiel
Maar nu komt de stadsmuur dus opnieuw in beeld bij het
rhvanlith@gmail.com
Waterschap. De dijk moet hoger, maar ook breder. Hoeveel
contributies/donaties
hoger en breder is nog niet tot in details bekend, evenmin wat
ING betaalrekening:
NL17INGB0003386081 dat gaat betekenen voor de stadsmuur. Er is al wel een voorlichtingsavond geweest, maar de mensen van Waardevol Tiel
t.n.v.
“WAARDEVOL TIEL” die de avond bezochten zijn er niet veel wijzer geworden. Is
werkgr cultuurhistorie/leef- de stadsmuur misschien al hoog genoeg, of gaat het om de
laatste centimeters. In dat laatste geval zou er wellicht een
omg. te Tiel
constructie met uitneembaar schotten op de wal kunnen
BIC : INGBNL2A
komen, zou je zeggen. Maar voorlopig blijft de vraag wat er
nu bedreigender is voor de stadsmuur: het water of de dijk.
Info en contact:
waardevoltiel@gmail.com
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Notulen vergadering Waardevol Tiel
De dato: 31 maart 2019
Aanwezig: Jan van Doesburg, Ton Schiltmans, Arnoud Rijnen, Cees van Winden,
Ronald van Lith, Peter Schipper (notulen).
Namens de vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken als gasten aanwezig bij
het eerste agendapunt: Ans v.d. Meijden en Martin v.d. Mark.
Verhinderd: Nancy Hageman.
Extra agendapunt.
We beginnen met het extra agendapunt, namelijk het door Oudheidkamer en
Waardevol Tiel gezamenlijk te organiseren Erfgoed Symposium. Martin heeft ‘aandachtspunten’ rondgestuurd. Er is al een voorstel voor een spreker, namelijk Patrick
Timmermans, directeur Erfgoed Brabant. We denken na over de trefwoorden voor het
symposium: samenwerking tussen particulieren en overheid; onderhoud van monumenten; straatbeeld; combinaties van oud en modern gebouw; hoe is de stand van het
erfgoed in Tiel twee jaar na het laatste symposium, daarbij ook refererend aan de programma’s van politieke partijen. Een prikkelend thema kan zijn: “Tiel wint in 2021 de
erfgoedprijs voor gemeenten”. Er liggen kansen voor Tiel. De werkgroep, bestaande
uit Jan, Cees, Ronald en Peter kan aan de slag gaan. Peter zal Lou Dalderup uitnodigen onze groep te komen versterken. De werkgroep zal notulen van zijn werkzaamheden bijhouden en die ook aan de Oudheidkamer sturen. Budgettaire beslissingen worden samen met het bestuur van de Oudheidkamer genomen.
Martin en Ans zullen ons blaadje voortaan digitaal ontvangen (nog mooier is natuurlijk als ze gelijk lid worden van Waardevol Tiel).
Mededelingen.
Dijkversterking. Ronald heeft een avond over de dijkverzwaring bij Tiel meegemaakt.
Er was een inleiding van twee keer vijf minuten. Het betreft een stuk dijk van zesendertighonderd meter: vanaf de sluizen van het Amsterdam-Rijnkanaal tot aan het
Inundatiekanaal. Over drie jaar verwacht men te kunnen beginnen. De komende
periode wordt gebruikt om plannen te maken. Vooral de oude stadsmuur (monument)
en de Waalstraat verdienen onze aandacht.
Ons lid Chris Koolma heeft een interessante website gemaakt over een oud ziekenhuisje voor lijders aan besmettelijke ziektes. Hij woont in één van de panden van het
voormalige complexje aan de Hoveniersweg. De informatie staat inmiddels ook op de
website van Waardevol Tiel.
Samen met de Gelderse Milieufederatie heeft Waardevol Tiel geprotesteerd tegen de
vestiging van een grootschalige distributiecentrum van supermarktketen PLUS op
Medel. Deze grootgrutter zet de boel op scherp door te dreigen Tiel de rug toe te
keren en naar Oss te gaan. De Raad van State heeft de zaak voorlopig geschorst.
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Actiepunten.
Grenspaal. Er is weinig nieuws te melden; de paal ligt bij de rioolwaterzuivering op
Kellen. Peter onderneemt verdere actie en beziet of het mogelijk is de paal op te
halen en naar het museum te brengen voor bewaring.
Facebook. Dit onderwerp komt volgende vergadering terug bij de actiepunten.
Kraan Oliemolenwal. De vraag is hoe we verder komen. We hebben een documentatiemap aangelegd. Uit de documenten blijkt dat er in Tiel een kraan op de
Oliemolenwal is geweest (ook eentje op de Kleiberg, bij de haven). In de stad Utrecht
is een groep enthousiastelingen momenteel bezig met het bouwen van een kraan naar
oud model. Het lijkt nuttig eens te informeren bij de werkgroep hoe men dit idee
heeft uitgewerkt, niet alleen qua model, maar ook politiek, ambtelijk en budgettair.
Joods monument. De stemmen klinken nog steeds niet, maar een oplossing lijkt in
zicht. Cees vindt dat het monument er verwaarloosd uitziet. Het is te hopen dat dit
herdenkingspunt voor de vermoorde Tielse joodse inwoners op 4 mei a.s. in volle
luister is hersteld.
Brief monument Oliemolensteeg. Peter heeft namens Waardevol Tiel een brief aan
B&W geschreven over de illegale veranderingen aan het monument op de hoek van
de Oliemolenwal met de Oliemolensteeg. Het is inmiddels acht weken geleden en nog
steeds is er geen reactie.
Riool en de archeologie. Er is weinig te melden. Willem zal voor Waardevol Tiel de
zaak in de gaten houden.
Kiosk. Er zit schot in de voorgenomen restauratie. Binnenkort gaat de sloper aan de
slag.
Oorlogsgraven. Ronald heeft een brief aan de RK parochie geschreven over het vermiste bordje ‘Oorlogsgraven’ dat voor de restauratie aan het hek van de begraafplaats
aan de J.D. van Leeuwenstraat was bevestigd.
Gesprek met de ambtenaar goenvoorziening. Ton en Peter hebben met de betreffende
ambtenaar gesproken over bomenbeleid, onkruidbestrijding, operatie ‘steenbreek’,
snoeien van vruchtbomen etc. Ton heeft in ons vorige blaadje daar reeds over
geschreven.
Jubileumboom. In 2020 bestaat Waardevol Tiel 40 jaar. Om dat te vieren willen we
Tiel een boom aanbieden. Het plein voor de Agnietenhof zou een goede plaats kunnen
zijn.
Rondvraag.
Er zijn geen onderwerpen voor de rondvraag.
Sluiting.
Om 15.40 uur sluit de voorzitter de vergadering.
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Actiepunten.
Erfgoedsymposium: Cees, Peter, Jan, Ronald.
Dijkversterking: Ronald.
Grenspaal: Peter.
Facebook: Nancy.
Kraan Oliemolenwal: Jan, Peter.
Joods monument: Cees
Monument Oliemolenwal: Peter.
Riool en archeologie: Willem.
Kiosk: Arnoud.
Bordje oorlogsgraven: Ronald.
Jubileumboom: allen.

Vergaderingen 2019.
Aanvang 14.00 uur.
Plaats: Kerkstraat 32.
zaterdag 4 mei.
zaterdag 1 juni.
zaterdag 6 juli.
zaterdag 7 september.
zatredag 5 oktober.
zaterdag 2 november.
zaterdag 7 december.

Agenda voor Waardevol Tiel 4 mei 2019.
Opening.
Notulen 30 maart 2019.
Mededelingen en stukken.
Vaststellen extra agendapunten.
Afspraken en actiepunten van de vorige vergadering.
Rode beuk Walstede.
Wat verder ter tafel komt.
Rondvraag en afspraken.
Sluiting.
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