
Beste mensen,

In opdracht van de Gemeente

Tiel doet het bekende advies-

bureau Berenschot momenteel

onderzoek naar wat Tiel is.

Waardoor wordt Tiel geken-

merkt? Wat is haar dna, haar

karakter? Het rapport dat uit

het onderzoek voort moet

komen is alvast ‘De Smaak

van Tiel’ gedoopt. Maar ‘De

Smoel van Tiel’ had wellicht een toepasselijkere titel kunnen

zijn. Ondertussen zijn de voorlopige conclusies niet al te best.

Tiel kenmerkt zich door van alles, maar van dat alles toch ook

weer wat weinig. Zo is Tiel weliswaar een zeer oude histori-

sche stad, die tussen de jaren achthonderd en duizend het

belangrijkste draaipunt vormde in de internationale handel van

Noord-West Europa. Maar daar zie je in het straatbeeld weinig

van terug. Tiel was daarna ook ooit een Hanzestad, maar er is

zelfs in ons museum niet veel van te zien. Tiel was ook een

bekende fruitstad. Maar is zij dat nog? Waar de boomgaarden

stonden bevinden zich nu bedrijfsgebouwen en woonhuizen.

De beide ooit belangrijke fruitveilingen zijn verdwenen, even-

als de fruitverwerkende bedrijven, waarvan ons alleen het

symbool in de vorm van Flipje nog resteert. En zo zijn er

meer vragen te stellen. Over Tiel als centrumgemeente, als

winkelstad, als industriestad. Maar hoe nu Tiel haar smoel-

werk terug te geven? Daar gaat het om. En dat is een vraag

die niet alleen door het gemeentebestuur wordt gesteld, maar

waar ook Waardevol Tiel zich sinds jaren, en dikwijls als de

roepende in de woestijn, mee bezig houdt. Hoewel wij vooral

achter de feiten aanhollen en proberen te voorkomen dat de

gemeente Tiel niet nog meer smoel verliest.

Ton
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Notulen van zaterdag 4 mei 2019.

Aanwezig.

Willem Spekking, Arnoud Reijnen, Ronald van Lith, Jan van Doesburg, Ton

Schiltmans, Cees van Winden.

Afwezig.

Nancy Hageman en Peter Schipper hebben zich afgemeld.

Notulen.

Op bladzijde 2 onder “aanwezig”Ans v.d. Meijden wijzigen in Ans van der

Meijdenberg. Hierna worden de notulen van  30 maart 2019 goedgekeurd.

Mededelingen en ingekomen stukken.

In een brief van 09-04-2019 stelt de Gemeente Tiel ons er van op de hoogte dat het

Concept Bestemmingsplan Buitengebied tot 20 mei a.s. ter visie ligt. Ton deelt mee

dat wij dit stuk al in een eerdere versie behandeld hebben en onze standpunten toen

zijn ingediend. Ton zal bekijken of we er eventueel nog wat aan moeten toevoegen.

Er ligt een uitnodiging voor de ‘Achterbanbijeenkomst Regionale Energiestrategie’ op

20 mei a.s. Ton gaat erheen. 

Vaststellen extra agendapunten.

Er zijn geen extra agendapunten.

Actiepunten.

Erfgoedsymposium. We spreken af dat we op korte termijn een bijeenkomen. Cees

neemt contact op met Peter en Peter nodigt Lou Dalderup uit om onze groep te

komen versterken.

Dijkversterking. Voor wat betreft het dijkgedeelte Amsterdam-Rijnkanaal tot

Zennewijnen blijven we de ontwikkelingen nauwgezet volgen. Vooral is belangrijk

dat de dijk er zo goed mogelijk uit komt te zien en hoe deze wordt ingepast in het

landschap.

Grenspaal. Peter heeft een mail verzonden waarin hij aangeeft dat hij gezien heeft dat

de grenspaal ligt opgeslagen bij de rioolzuiveringsinstallaties in Tiel. Omdat de paal

volgens hem honderd kilo weegt is deze niet makkelijk onder te brengen in het muse-

um. Na controle van de huidige opslagplaats is Peter van mening dat de paal gewoon

kan blijven liggen en dat we eens per jaar de toestand moeten inspecteren. Een ander

idee van Peter is het plaatsen van de grenspaal aan de overkant van weg ten opzichte

van de oorspronkelijke positie. Wij zijn het er allemaal over eens dat het herplaatsen

van de grenspaal een goed alternatief is. De plaats op de hoek Echtelsedijk –

Havendijk is een belangrijk punt waar vroeger de scheiding was van de

Polderdistrikten Tielerwaard en Betuwe. We vragen Peter dan ook om over de her-

plaatsing van de paal contact op te nemen met het Waterschap.                                     
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Kraan Oliemolenwal. Jan heeft van Caro Agterberg vernomen dat “Hart van Tiel”

geen verdere actie m.b.t. de kraan onderneemt zolang niet bekend is wat voor kraan

er in Tiel heeft gestaan. Jan heeft uitgezocht hoe het project Stadskraan Utrecht is

opgezet. Van deze kraan is bekend waar hij gestaan heeft en er zijn ook nog tekenin-

gen van aanwezig. Wij zijn van mening dat door het ontbreken van deze gegevens

van de Tielse kraan, de kosten voor de bouw van de kraan, het aanpassen van de loca-

tie en het beheren en onderhouden van de kraan, ons project moeilijk te realiseren zal

zijn. Cees oppert het idee om een maquette van de oliemolen wal met kraan te laten

maken, waarmee we het verhaal van de kraan kunnen promoten. Jan zal aan Peter

vragen of hij contact wil opnemen met het Cultuurfonds met de vraag of de vervaar-

diging van de maquette in aanmerking kan komen voor een subsidie. Er zal een ver-

haal over de kraan gemaakt moeten worden, tevens zullen we moeten onderzoeken

waar we tegen redelijke kosten een maquette kunnen laten maken.

Joods monument. Cees heeft geconstateerd dat het monument inmiddels schoonge-

maakt is en dat de installatie met tussenposen werkt. Hij heeft vernomen dat het

monument aan het eind van deze maand weer volledig zal gaan functioneren.

Riool en archeologie. Bij het uitvoeren van het rioleringsplan in de binnenstad wordt

er niet gegraven, maar de bestaande riolering voorzien van een nieuwe binnenwand.

Willem geeft aan dat er bij de bouw van wateropslag bassins altijd archeologisch

onderzoek wordt gedaan.

Kiosk. Arnoud maakt bekend dat er bekeken wordt wat moet worden gesloopt. Een

aannemer moet nog worden gevonden. In de volgende vergadering zal Arnoud

inbrengen of we een en ander kunnen versnellen.

Oorlogsgraven. Ronald deelt mee dat hij nog geen bericht van de R.K. parochie heeft

ontvangen.                                                                                       

Jubileumboom. Voor het veertigjarig bestaan van Waardevol Tiel in 2020 nemen Ton

en Peter contact op met Rolf Hemelrijk over het planten van een jubileumboom in

één van de bakken op het plein voor de Agnietenhof. 

Rode beuk Walstede. Direct na het verwijderen van de rode beuk bij Walstede is er

een nieuwe boom geplaatst. We wachten nog op de rekening en de reactie van

Walstede m.b.t. ons voorstel om een bordje bij de boom te plaatsen met vignet van

Waardevol Tiel en een vermelding dat deze boom door ons is geschonken.

Wat verder ter tafel komt.

De door de Gemeente Tiel aan ons te vergoeden legeskosten zijn nog steeds niet ont-

vangen. Ronald neemt hierover contact op met de gemeente Tiel.

Rondvraag.

Er zijn geen onderwerpen voor de rondvraag.

Sluiting.

De voorzitter sluit om 15.50 uur 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.

Kiosk: Arnoud.

Bordje oorlogsgraven: Ronald.

Jubileumboom: allen.

Herinneringsnota gemeente: Ronald.

Nota’s VU: Ronald.

Vergaderingen 2019.

Aanvang 14.00 uur.

Plaats: Kerkstraat 32.

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.

Gesprek met Gemeentebestuur.

Rode beuk Walstede.

Wat verder ter tafel komt.

Rondvraag en afspraken.

Sluiting.


