
Beste mensen,

Soms, maar in onze ogen al te

vaak, schiet het met de

gemeente niet op. Ligt het aan

de politiek of aan de ambtena-

rij? Maar op redelijke voor-

stellen of klachten van ons

wordt vaak traag, onduide-

lijk of helemaal niet gere-

ageerd. En dat terwijl de bur-

gerparticipatie toch volop wordt gepropageerd.

Al jaren maken wij ons druk over het herstel van het Joodse

geluidsmonument in de Agnietenstraat, hebben daar zelfs een

geluidstechnicus voor opgespoord en zijn adres doorgegeven

aan de gemeente. Ons wordt dan verzocht het aan de gemeen-

te zelf over te laten, want dan komt het helemaal goed. Al drie

jaar dus niet. 

Ook hebben wij al sinds drie jaar enkele malen een illegale

verbouwing aan een gemeentelijk monument doorgegeven,

zonder actie of antwoord van de gemeente. We hebben gewe-

zen op ruineuze gevolgen van achterstallig onderhoud aan

enkele monumentale panden, maar hebben tot nu toe niet de

indruk dat de gemeente de eigenaren van die panden achter de

broek zit. En zo zijn er nog wel meer voorbeelden.

Anderzijds, dat moet gezegd worden, heeft de gemeente ons

wel met raad en daad bijgestaan om de VVV kiosk te behou-

den, terwijl de raad aanvankelijk al tot sloop had besloten. Het

lijkt er dus op dat binnen het gemeenteapparaat de burgerpar-

ticipatie wel gewaardeerd wordt, maar niet altijd. Gaat zij

sommige onderwerpen liever uit de weg? Wij hebben de

indruk dat we het haar niet al te moeilijk moeten maken. Maar

hoe om te gaan met onze aandrang om onze ambtenaren en

bestuurders af en toe wakker te schudden? Wij kunnen het

maar niet laten.

Ton
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Notulen vergadering Waardevol Tiel van zaterdag 5 september 2020.

Aanwezig: Ton Schiltmans, Jan van Doesburg, Ronald van Lith en Peter Schipper

(notulen).

Verhinderd: Arnoud Reijnen en Nancy Hageman.

Opening.

Welkom door Ton, die bij afwezigheid van Arnoud als voorzitter fungeert.

Notulen.

De notulen van de vergadering van 4 juli 2020 worden goedgekeurd.

Mededelingen.

Ronald vertelt over de mechanische kraan die ooit op de Tielse kade gestaan zou

hebben en nu  opgeslagen is door de stichting Boei. We weten niet zeker of deze

kraan inderdaad ooit in Tiel heeft gestaan. Jan zal het nazoeken.

De kiosk: de zaken gaan wisselend. Voor exploitante Corrie is het afblazen van

Appelpop en het Corso een geweldige tegenvaller. 

Extra agendapunt.

Het afsluiten van de steeg in de Agnietenstraat.

De eigenaar van de computerzaak op de hoek van de St. Agnietenstraat heeft eigen-

machtig het hek van de steeg naar de oude sjoel afgesloten. Ook het hek vanaf de

Koninginnenstraat is op slot. Wandelen door deze steeg is niet meer mogelijk. Een

tegenvaller voor Waardevol Tiel, dat nu juist probeert de Tielse stegen open te hou-

den. Reden voor de afsluiting zou vermeende overlast zijn. We plaatsen kanttekenin-

gen bij dit eigenmachtig optreden. Het is openbare weg. Peter heeft de Tielenaar een

opiniestuk gestuurd dat geplaatst is, waarin hij de afsluiting en ook ander schrome-

lijk gebrek aan daadkrachtig optreden van de Tielse monumentenzorg ambtenaren

aankaart. Verder zijn we van mening dat de Tielse stegen namen moeten krijgen 

(wat ook wettelijk verplicht is via de wet BAG). In het verleden zijn al eens voor-

stellen gedaan, maar daarop werd geen respons ontvangen. 

Actielijst.

Stadsmuur: Half september wordt het fundament gestort voor één deel van de oude

stadsmuur, dat komt te liggen in de Koninginnenstraat. Onderhandelingen met de 

vereniging Oudheidkamer om een tweede deel te plaatsen liepen uiteindelijk op 

niets uit. Ton en Peter willen nog een ultieme poging wagen bij enkele potentiële

geldschieters. 

Kleine Willemswaard: Ton gaat op 20 september naar de excursie in de Kleine

Willemswaard. 
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Kraan Oliemolenwal: Aanhouden.

Dijkverzwaring: Bert van Setten heeft informatie rondgestuurd waarin hij opmerkt

dat er in de plannen met de archeologische waarden goed wordt omgegaan. 

Facebook: Aanhouden.

Monumentenlijst en gesprek met de wethouder: Aanhouden.

Zonnepanelen: We gaan nog steeds, maar onder enig voorbehoud, voor de vierklap-

per op kleinschalige veldjes: Hamse brug, Papesteeg, een fruitteeltbedrijf en drij-

vende panelen in het gat van Mourik. 

We hebben liever turbines dan grootschalige zonneparken. Er zijn ook nieuwe tech-

nische ontwikkelingen gaande, zoals zonnefolies, zodat ook de minder draagkrach-

tige daken op het industrieterrein zonne-energie kunnen opwekken. 

Bordje oorlogsgraven: Peter zal het bordje vóór monumentendag aan het hek van de

RK begraafplaats bevestigen.

Pand Voorstad 31/33: De werkplaats en winkel van Ot van Soest zijn gesloopt. Ton

heeft een voorstel gedaan om een gedicht van Hans Koldewijn aan te laten brengen

op de nieuwbouw aan de grachtzijde van de Oliemolenwal. 

Joods monument: Ton heeft Cees gevraagd de zaak weer op te pakken. Aan Arnoud

wordt gevraagd de kwestie van het niet naar behoren functioneren van dit monu-

ment tijdens een gesprek met de wethouder ter sprake te brengen. Eventueel samen-

werken met Pierre van der Schaaf (begraafplaatsen Ter Navolging en Joodse be-

graafplaats).

Fruitpark: Zie de notulen van 4 juli 2020

Excursie Kleine Willemswaard: Op 20 september. Beherende organisatie ARK en

Waardevol Tiel nodigen uit. Er zijn ook workshops. Ook over de toekomst kan wor-

den gesproken. De vraag is nog steeds of Waardevol Tiel kan participeren in het

beheer. 

Binnenstadsplan: Het idee van Waardevol Tiel om de fundamenten van de oude

Westluidense poort in het plaveisel zichtbaar te maken is opgenomen in het

Binnenstadsplan. 

Rondvraag.

Jan laat een afbeelding zien van een soort consoles in Veenendaal, waarop histori-

sche informatie staat. Ook iets voor Tiel? 

Peter vertelt over de ondergrondse containers in Alkmaar die op de bovengrondse 

terminal versierd zijn met oude afbeeldingen van straten. 

Er dient weer een kascontrole te komen.

Waardevol Tiel bestond afgelopen maand mei 45 jaar. In betere tijden hopen we 

hierop terug te komen.

Actielijst.

Kraan op de Nieuwe Kade: Jan.

Afsluiten steeg Agnietenstraat: Peter en Ton.
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Stadsmuur: Peter en Ton.

Kleine Willemswaard: Ton.

Kraan Oliemolenwal: Allen.

Dijkverzwaring: Arnoud.

Facebook: Nancy.

Monumentenlijst: Arnoud.

Zonnepanelen: Ton.

Pand Voorstad 31/33: Peter.

Joods monument: Ton, Arnoud.

Fruitpark: Allen.

Binnenstadsplan: Ton.

Kascontrole: Allen.

Jubileum: Allen.

Vergaderingen 2020.

Aanvang 14.00 uur.

Plaats: Kerkstraat 32.

zaterdag 3 oktober.

zaterdag 7 november.

zaterdag 12 december.

Agenda voor de vergadering van 3 oktober.

Opening.

Notulen van zaterdag 5 september 2020. 

Mededelingen en stukken.

Vaststellen extra agendapunten.

Afspraken en actiepunten van de vorige vergadering.

Wat verder ter tafel komt.

Rondvraag.

Sluiting.


