
Beste mensen,

In het in onze ogen en van

velen met ons belangrijk

geachte gebied van de Linge

is weer van alles gaande. In

het recent gepubliceerde

Ontwerp Bestemmingsplan

Buitengebied, wordt de status

van Waardevol Agrarisch

Landschap van het bin-

nedijkse gelegen gebied tus-

sen de Provincialeweg in Tiel en de Groenestraat in

Wadenoyen gedegradeerd tot Stedelijk Uitloopgebied. Dit

betekent dat het open staat voor de aanleg van sportvelden

recreatie en woningbouw. Vooral dat laatste zou een aanslag

betekenen op dit ons inziens tot het Lingelandschap behorend

gebied. Een aantal projectontwikkelaars staat ongetwijfeld al

handenvrijvend voorgesorteerd om enkele boomgaarden om te

toveren in villawijken. Waardevol Tiel heeft dan ook bezwaar

ingediend tegen deze ontwikkeling. Wij zijn van mening dat

de status gehandhaafd moet blijven en dat de mogelijkheid

van het concept Buiten Wonen wordt toegepast. Dat betekent

beperkte villabouw op ruime gronden met veel groen, waar-

van een deel openbaar toegangelijk dient te zijn. Daarmee

blijft de groene structuur van dit deel van het Lingegebied

gehandhaafd. Goed voor recreatie en toerisme ook. En voor

dat laatste is het gemeentebestuur in dat gebied juist hard aan

het werk, gezien de laatste ontwikkelingen rond de plannen

voor het Fruitbelevingspark nabij de afslag Wadenoyen van de

A15. Dat zou in eerste instantie kleinschalig worden en sei-

zoensgebonden. Maar volgens protesterende omwonenden

wordt door de gemeente de mogelijkheid ingebouwd om het

park van vier hectare uit te breiden naar dertien hectare mid-

dels een wijzigingsbevoegdheid. Goed voor het toersime.

Maar ook goed voor dit kleinschalig gebied???

Ton
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Notulen van zaterdag 1 juni.

Aanwezig: Jan van Doesburg, Arnoud Reijnen, Ton Schiltmans, Ronald van Lith en

Peter Schipper (notulen).

Opening.

Voorzitter Arnoud Reijnen opent de vergadering.

Notulen.

De notulen van 4 mei worden ongewijzigd vastgesteld.

Mededelingen.

De grenspaal die heeft gestaan bij het pompstation van Van Dijkhuizen op de hoek

van de Havendijk met Echteldsedijk, moet daar circa 1838 zijn geplaatst, toen de

dijkstoelen Tielerwaard en Neder-Betuwe ontstonden. Circa 1861 is de coupure bij de

Waterpoort aangelegd. De Kleine Willemspolder is nu officieel opgeleverd en is een

aanwinst voor natuurlijk Tiel. Ronald stelt voor om voor onze leden een excursie te

houden in deze polder. 

Naast de watertoren staat een populierenbosje dat tegen de zin van de omwonenden

mogelijk gaat verdwijnen. Er rijzen allerlei vragen, zoals: van wie is de grond? Welke

plannen zijn er? Hoe staan de bewoners hierin? Ton zoekt het uit.

Vaststellen extra agendapunten.

Maaibeleid van de gemeente Tiel.

Afspraken en actiepunten van de vorige vergadering.

Erfgoedsymposium: De werkgroep, waarin leden van Waardevol Tiel en de

Oudheidkamer, is bij elkaar geweest en heeft een inhoudelijk plan en stappenplan

opgesteld. Het symposium krijgt als prikkelende titel mee ‘Tiel wint de Erfgoedprijs

2021.’ Subthema’s voor de dag zijn: samenwerking particulier en overheid; monu-

mentenbeleid gemeente Tiel: kansen en bedreigingen; erfgoed als economische motor;

bouwen in een monumentale stad. 

Dijkverzwaring: Geen nieuws.

Grenspaal: De paal ligt bij de waterzuivering in Tiel. Peter is wezen kijken naar de

opslagplaats die een goede indruk maakt. Waardevol Tiel heeft het idee om te probe-

ren de paal te herplaatsen op enige afstand van de plek waar hij stond. Peter zal con-

tact zoeken met het Waterschap over dit idee. 

Facebook: Nancy heeft Ton om content gevraagd. Jan zal haar enige foto’s sturen,

zodat we binnenkort ook op facebook te zien zullen zijn. 

Kraan Oliemolenwal: Peter kent iemand die mogelijk bereid is om een maquette van

een kraan te maken, zodat men een indruk kan krijgen van een dergelijk bouwwerk.

Voorwaarde is wel dat we weten hoe de Tielse kraan er uit gezien kan hebben. Jan en

Cees zetten de varianten op een rijtje. Een andere mogelijkheid is een kraan te plaat-

sen als een kunstwerk in staaldraad, zodat de kraan als een bouwsel in omtreklijn te 
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zien is. Arnoud zoekt contact met de Utrechtse werkgroep die momenteel een stads-

kraan probeert te realiseren in Utrecht. 

Joods monument: Het geluid van het monument werkt weer, maar zeer gebrekkig.

Monument Oliemolenwal: Op onze brief aan B&W over de wederrechtelijke verande-

ringen aan het gemeentelijk monument op de hoek van de Oliemolenwal met de

Oliemolensteeg is nog steeds geen antwoord gekomen. Caro Agterberg zal contact

proberen te leggen met de eigenaar van het monument. Verder zal zij tijdens ‘Tiel

Toont’ op 7 juli aandacht aan de stegen besteden. 

Kiosk: Een sloopbedrijf gaat binnenkort beginnen met het blootleggen van het casco. 

Bordje oorlogsgraven: Geen nieuws. Naar aanleiding hiervan discussiëren we over

het opfrissen van het monument voor de gefusilleerden uit Wamel. Peter zal bij Joke

Sewalt (4 mei comité) en Pierre van der Schaaf (Ter Navolging en funerair erfgoed)

informeren. 

Jubileumboom: Ton zoekt uit wanneer onze vereniging een jubileum te vieren heeft. 

Financiën: De gemeente Tiel dient ons nog een bedrag in zake gemaakte kosten voor

de Raad van Staten (tankstation Van Dijkhuizen in nationaal landschap) te vergoeden.

Ronald zal een maanbrief sturen. Verdere aandachtspunten betreffende de financiën:

nota’s inzake vergoeding Tielologie (Volksuniversiteit). Tenslotte hebben we vergoe-

dingen gekregen voor lezingen die Peter hield voor enkele verenigingen of instellin-

gen: CDA: 30 euro; CVA: 20 euro. We verwachten verder nog een bedrag van de 100

jarige SCW.

Extra agendapunt: Maaibeleid gemeente Tiel.

In het gesprek dat Ton en Peter voerden met de heer Rolf Hemelrijk, verantwoordelijk

ambtenaar van de gemeente Tiel in zake groen, is het maaibeleid aan de orde geweest.

Op verkeersgevaarlijke punten maait men meer dan elders. Wij discussiëren over de

vraag wat de beste maaimomenten zijn en of het opzuigen van het maaisel wel het

meest optimaal is. Immers men zuigt dan ook insecten mee. Heeft de gemeente hier-

over nagedacht? Wat is het ideale maaibeleid? (Zie hierover ook de site van de

Vlinderstichting). Ton zal dit punt in zijn en onze gedachten houden. 

Wat verder ter tafel komt.

Voor wat betreft de stadsmuurresten, die momenteel opgeslagen zijn op de gemeente

werf op Kellen, wil Caro Agterberg zich inspannen voor het plaatsen van de resten op

de plaats waar ze horen, namelijk in het parkje bij Zinder. Jan stuurt ook foto’s met

commentaar aan Bert van Setten, correspondent van de Stichting Menno van

Coehoorn, die zich inzet voor het behoud van militair erfgoed.  

Rondvraag.

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering om 15.55 uur.
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Actiepunten.

Maaibeleid gemeente Tiel: Ton.

Dijkverzwaring: Arnoud.

Opfrissen fusillademonument bij de coupure: Peter.

Resten stadsmuur: Jan.

Excursie Kleine Willemspolder: Cees.

Bosje bij watertoren: Ton.

Erfgoedsymposium: Cees, Peter, Jan, Ronald.

Grenspaal: Peter.

Facebook: Nancy.

Kraan Oliemolenwal: Jan, Peter.

Joods monument: Cees.

Monument Oliemolenwal: Peter.

Kiosk: Arnoud.

Bordje oorlogsgraven: Ronald.

Jubileumboom: Ton.

Herinneringsnota gemeente: Ronald.

Nota’s VU: Ronald.

Vergaderingen 2019.

Aanvang 14.00 uur.

Plaats: Kerkstraat 32.

zaterdag 6 juli.

zaterdag 7 september.

zatredag 5 oktober.

zaterdag 2 november.

zaterdag 7 december.

Agenda voor Waardevol Tiel 6 juli 2019.

Opening.

Notulen zaterdag 1 juni 2019. 

Mededelingen en stukken.

Vaststellen extra agendapunten.

Fruitbelevingspark.

Afspraken en actiepunten van de vorige vergadering.

Gesprek met Gemeentebestuur.

Rode beuk Walstede.

Wat verder ter tafel komt.

Rondvraag en afspraken.

Sluiting.


