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Notulen van zaterdag. 6 juli 2019.
Aanwezig: Arnoud Reijen, Ton Schiltmans, Ronald van Lith, Peter Schipper, Jan van
Doesburg, Cees van Winden, Nancy Hageman.
Opening.
Wegens de aangekondigde verlate aanwezigheid van Arnoud, opent Ton alvast de vergadering en heet allen welkom.
Notulen.
De notulen van de vergadering van 01-juni 2019 worden goedgekeurd.
Mededelingen en stukken.
Ton brengt de beoogde nieuwe naamgeving van de Kleine Willemspolder ter sprake.
Waardevol Tiel vindt dat de bestaande benaming gehandhaafd zou moeten blijven
i.v.m. de historie van het gebied. Peter vertelt dat de Oudheidkamer op 28 september
een excursie voor leden naar de Kleine Willemspolder organiseert en vraagt of
Waardevol Tiel daar misschien bij aan kan sluiten. Dit omdat Waardevol Tiel ook een
excursie wil organiseren. Dit punt zal later op de vergadering bij het agendapunt over
de excursie besproken worden.
Vaststellen extra agendapunten.
Er wordt een extra agendapunt toegevoegd om te bespreken. Namelijk de nieuwbouw
aan de Lingedijk. Dit punt zal voor het bespreken van de afspraken en actiepunten
worden behandeld.
Fruitbelevingspark.
De bewoonster van Wadenoijen die conctact met ons wilde over het
Fruitbelevingspark, kon niet naar deze Waardevol Tiel vergadering komen. Zij komt
wellicht op een volgende vergadering. Na bespreking zijn de aanwezigen het erover
eens dat wij, als Waardevol Tiel, geen problemen hebben met de aanvankelijke
'beheersbare' plannen van Blom, maar dat wij van mening zijn dat het geen springplank moet worden naar iets groters. Wij vinden het ook moeilijk voor te stellen dat
er buiten het seizoen nog iets mogelijk is. Verder vinden wij het van belang dat het
park een goede landschappelijke uitstraling moet hebben, die past bij een
Fruitbelevingspark en in het landschap. Dit alles zou dan ook goed moeten worden
vastgelegd.
Nieuwbouw Lingedijk.
De geplande nieuwbouw aan de Lingedijk op het Septerterrein is erg lelijk en past
niet in deze mooie straat, naast een nota bene monumentale begraafplaats. Arnoud
gaat er een brief over schrijven. Peter heeft echter nog een idee: namelijk een zogenaamde "Mars tegen lelijkheid", waarin mensen laten zien dat ze het niet meer pikken
dat hen afzichtelijke gebouwen worden opgedrongen. Peter gaat hiervoor aan de slag
om mensen te mobiliseren en dit te organiseren.
Afspraken en actiepunten van de vorige vergadering.
Maaibeleid: Ton vertelt dat het maaibeleid lijkt mee te vallen. Er wordt in de lente
alleen op straathoeken en doorgaande wegen gemaaid en gezogen. Dijkverzwaring:
Hier valt niet veel over te vertellen. Het kabbelt voort. Opfrissing fusillademonument
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bij de coupure: Dit blijkt om iets anders te gaan. Het gaat niet om het monument bij
de coupure, maar om de graven van de gefusilleerden op het katholieke kerkhof. Peter
heeft daar polshoogte genomen en het blijkt dat deze graven inderdaad wel opgefrist
kunnen worden. Dit is mogelijk. We moeten er alleen eerst achterkomen wie de eigenaar is van deze monumentgraven. Dat kan de gemeente zijn, of de katholieke
parochie, of de familie van de gefusilleerden. Peter gaat dit na. Resten stadsmuur: Jan
heeft navraag gedaan, maar gaat eerst een afspraak maken, om te kijken of het wel
haalbaar is. Excursie Kleine Willemspolder: Waardevol Tiel had besloten dat wij een
excursie willen voor onze leden. Echter de Oudheidkamer organiseert op 28 september a.s. ook een excursie voor hun leden. Deze excursie begint dan om 11.00 uur en is
inclusief een lunch. Vervolgens zal Willem Beekman iets over de Flora vertellen.
Waardevol Tiel kan daarbij aanhaken. Verder is er op de 11e nog de bijeenkomst over
de toekomst van de Kleine Willemspolder. Ronald en Cees gaan hier naar toe. Bosje
bij de Watertoren: Ton heeft gemaild naar het bewonerscomité, maar geen antwoord
gekregen en vindt dat we het daarom maar beter zo kunnen laten.
Erfgoedsymposium: Dit zal op 08 februari 2020 zijn. Peter vraagt of Arnoud zou willen spreken over het thema "Erfgoed in Tiel, kansen en bedreigingen". Grenspaal: De
grenspaal ligt nog steeds veilig. We zouden deze echter graag willen herplaatsen.
Peter gaat hier achteraan. Facebook: Dit gaat goed. Er worden meerdere stukjes op
geplaatst. Nancy vraagt of het financieel mogelijk is om de pagina te promoten om zo
meer 'likers' en 'volgers' te krijgen. Afgesproken wordt dat Nancy even de kosten
opzoekt en doorgeeft aan Ronald. Kraan Oliemolenwal: Hiervoor zijn twee opties:
ten eerste een maquette en ten tweede een kunstwerk model. Jan en Cees gaan er mee
verder. Arnoud zal de archieven van Gelderland nog even nakijken. Joods monument:
Cees is er langs geweest. Het geluid doet het weer heel goed. De man van de computerzaak ernaast heeft het goed gemaakt. Hij is nu ook verantwoordelijk ervoor. Ook
heeft hij kopien ervan gemaakt, mocht het nog eens nodig zijn. Monument
Oliemolenwal: Peter heeft op 29 januari een brief gestuurd, maar geen antwoord
gekregen. Kiosk: Dit loopt goed. Arnoud vertelt dat nu is gebleken dat er helemaal
geen vergunning nodig is, omdat het gaat om loketverkoop. Bordje oorlogsgraven: Op
16 juli zal er worden begonnen met het herstel hiervan. Jubileumboom: Caro
Achterberg wil een plan maken voor het Agnietenhof plein. Ton heeft met haar
gemaild over het meenemen van onze jubileumboom in dat plan. Wordt vervolgt.
Overigens bestaat Waardevol Tiel volgend jaar mei 45 jaar. Herinneringsnota
gemeente: Dit wordt besproken. Nota's VU: Ook dit wordt besproken.
Gesprek met Gemeentebestuur: Dit gesprek zal o.a. gaan over onbeantwoorde brieven, onbetaalde nota's etc. Het draait er vooral om: Worden wij als Vereniging
Waardevol Tiel serieus genomen door de gemeente?
Rode beuk Walstede: De nieuwe boom blijkt geen beuk te zijn, maar een Acer, een
Esdoorn-achtige. Wij willen er een bordje bij plaatsen 'geschonken door Waardevol
Tiel' wat van Luijn met enige korting voor ons wil maken. Dit zal 200,- euro kosten.
Wat verder ter tafel komt.
Het erfgoedplan van de gemeente Tiel komt ter sprake. Het zou goed zijn om dit als
Waardevol Tiel te bekijken
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Rondvraag.
Er zijn geen vragen.
Sluiting.
Arnoud sluit om 16.22 uur de vergadering.
Actiepunten.
Dijkverzwaring: Arnoud.
Opfrissen grafstenen gefusilleerden: Peter.
Resten stadsmuur: Jan.
Excursie Kleine Willemspolder: Cees.
Bosje bij de Watertoren: Ton.
Erfgoedsymposium: Cees, Peter, Jan, Ronald.
Grenspaal: Peter.
Facebook: Nancy.
Kraan Oliemolenwal: Jan, Peter.
Monument Oliemolenwal: Peter.
Kiosk: Arnoud.
Bordje oorlogsgraven: Ronald.
Jubileumboom bij Agnietenhof: Ton.
Boom Walstede: Ton.
Herinneringsnota gemeente: Ronald.
Nota’s VU: Ronald.
Vergaderingen 2019.
Aanvang 14.00 uur.
Plaats: Kerkstraat 32.
zaterdag 14 september.
zatredag 5 oktober.
zaterdag 2 november.
zaterdag 7 december.
Agenda voor Waardevol Tiel 14 september 2019.
Opening.
Notulen zaterdag 6 juli 2019.
Mededelingen en stukken.
Vaststellen extra agendapunten.
Fruitbelevingspark.
Afspraken en actiepunten van de vorige vergadering.
Gesprek met Gemeentebestuur.
Wat verder ter tafel komt.
Rondvraag en afspraken.
Sluiting.
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