
Beste mensen,

Een tielse raadspolitica heeft

mij wel eens verweten:”Waar

bemoeit Waardevol Tiel zich

eigenlijk mee?” Teveel om op

te noemen, had ik toen snedig

moeten antwoorden, maar het

ontbreekt mij helaas aan bei-

dehandheid op zulke inkop

momenten. ( Beeldspraak

gaat mij iets beter af.)

Gelukkig vertegenwoordigde deze dame met haar de mening

lang niet de houding van een meerderheid aan gemeentebe-

stuurders tegenover onze inderdaad nogal breeduitlopende

bemoeienissen. Een meerderheid respecteert ons ongesubsi-

deerd vrijwilligerswerk zonder winstbejag. Zij vinden ons

misschien wel eens vervelend voor hun voeten lopen, maar

weten ons ook te vinden als zij weer eens mensen nodig heb-

ben voor een klankbordgroep, een stadspromotie of forumdis-

cussie over allerhande onderwerpen, van binnenstadsplanning

tot natuurbehoud. Zij zien ons blijkbaar als betrouwbare en

trouw opdravende partners. Want wij zijn de stem van het

zwijgende landschap, de vergeten historie, het verstikte en

verstikkende milieu. En dat waarderen deze mensen, waardoor

wij hen ook weer waarderen. Daarom hebben de Waardevolle

Tielenaren, Cees, Jan en Peter, namens De Oudheidkamer

voor Tiel en Omstreken, een prachtig symposium georgani-

seerd. In bijzonder voor deze groep van Tielse Politici en

ambtenaren. Daar heeft het drietal, met steun van de

Oudheidkamer, veel werk mee gehad. Dus, laat hen niet in de

steek. Schuif op 8 februari aan in de gezellige Belle Vue,

geniet van een gratis lunch en wordt bijgepraat over van alles

wat te maken heeft met monumentenbeheer en stadsherstel

door sprekers van naam. Komt u ook? Wel tevoren opgeven

bij de secretaris Oudheidkamer.                            Ton
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Notulen Waardevol Tiel vergadering 11-01-2020.

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

Nancy Hageman (notuliste).

Afwezig met kennisgeving: Arnoud Reijnen, Willem Spekking, Cees van Winden.

Opening.

Ton opent de vergadering.

Notulen vergadering 07-12-2019.

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. 

Mededelingen en stukken.

Kerstattentie Nette Diepeveen: Ton heeft namens Waardevol Tiel een attentie gestuurd

naar Nette Diepeveen voor het feit dat we altijd bij haar mogen vergaderen. Deze

attentie betrof een kerstpakketje. Het bestuur heeft van Nette een leuk bedankkaartje

gekregen.

Extra agendapunten.

Flyer Erfgoedsymposium: De flyer voor het Erfgoedsymposium ligt inmiddels in de

publiekruimtes van de openbare gebouwen.

Nieuwbouw op de Lingedijk: Er heeft een artikel in de Gelderlander gestaan over het

bezwaar tegen de nieuwbouw op de Lingedijk. Peter heeft hierover namens

Waardevol Tiel een inteview gegeven. Hij heeft daarin gezegd dat hij teleurgesteld is

over het uiterlijk en de schaal van het project. Ton vertelt dat de situatie met het ont-

werp komt doordat er ooit een Masterplan voor het Veilingterrein Septer opgesteld is,

het zogenaamde "Masterplan Stationsgebied". Zowel de projectontwikkelaar als de

gemeente houden zich simpelweg aan dit plan. Echter: het bestemmingsplan van het

gebied was bedrijven en groen. Het bestemmingsplan is dus gewoon gewijzigd.

Afgesproken wordt nu dat we een gesprek met de Stadsbouwmeester zullen hebben

om hem te vragen wat zijn visie is. Of hij zich heeft moeten houden aan het

Masterplan. Ook zullen we in dit gesprek onze visie aangeven over allure van Tiel.

Bordje oorlogsgraven: Het is onbekend hoe het daarmee zit. En ook of er nog oor-

logsgraven zijn. Peter zal aan Aad van Dijk vragen of die weet waar het bordje is.

Afspraken en actiepunten vorige vergadering.

Restanten Stadsmuur: Peter heeft het een en ander uitgezocht en vertelt over een idee

om de stenen in een ombouw te plaatsen. Dit om ze te beschermen, want vanwege

broosheid en eventueel vandalisme is het los plaatsen van de stenen geen optie. Dit

alles kost €12.500,- en er wordt een bijdrage van Waardevol Tiel gevraagd. Na over-

leg wordt besloten om als Waardevol Tiel €500,- bij te dragen. Als alles uiteindelijk

doorgaat moet er wel een bordje "tot stand gekomen met ..." komen waar Waardevol

Tiel dan ook op staat. De bijdrage komt in plaats van de geopperde jubileumboom.

Kleine Willemswaard: Arnoud en Cees hebben hierover gemaild. Kortgezegd was er

geen enthousiasme voor het organiseren van een Beheerdersgroep. Dit is erg jammer.

Misschien zijn er nog andere groepen te enthousiasmeren. Daar zullen we het in een

volgende vergadering nog over hebben.

Erfgoedsymposium: Dit loopt en gaat goed.

Kraan Oliemolenwal: Een miniatuur laten maken is erg duur. Misschien kunnen we 

ergens een oproep doen voor een hobbyist die dit eventueel zou willen maken. Dit 
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zou bijvoorbeeld via TV Gelderland kunnen bij het programma Gelderland Helpt. Een

tweede aandachtspunt is nog wel: Als je eenmaal een miniatuurkraan hebt, waar zet je

die dan? Het museum zou kunnen, maar dan moeten zij daar wel toe bereid zijn. Al

met al komen we nog op dit onderwerp terug.

Kennismaking stadbouwmeester: Peter gaat eerdaags een afspraak maken.

Kiosk: Arnoud heeft gemaild. De vergunning is rond. Het is nu wachten op de aanne-

mer.

Facebook: Loopt goed. Nancy stelt voor om de Waardevol Tiel pagina en individuele

berichten daarvan te sponsoren, zodat meer mensen deze te zien krijgen en dus zien

wat Waardevol Tiel is en wat wij doen. Afgesproken wordt dat Nancy met een voorlo-

pig budget van €100,- sponsoring van verschillende berichten in gaat zetten, waarvan

in ieder geval berichten over het komende Erfgoedsymposium. 

Jubileumboom bij vlindertuin: Gaat niet door. Is vervangen door bijdrage restanten

stadsmuur.

Vergoeding van de gemeente: Hierover hebben we nog steeds niets gehoord.

Standpunt GNMF teeltondersteuning met zonnepanelen. Wordt later behandeld.

Vergaderdata.

Geen opmerkingen.

Kleinschalige zonnevelden.

Besloten wordt om, mede na aanleiding van de mailwisseling tussen Ton en Arnoud,

onze bemerkingen over de  kleinschalige proef met een viertal zonnevelden naar de

gemeente te sturen.

Wat verder ter tafel komt.

Joods Monument: Er wordt gezegd dat het Joods Monument het weer (of nog steeds)

niet doet. De aanwezigen zullen na de vergadering langs het monument lopen om te

luisteren of dit zo is. Indien het inderdaad niet werkt moet Karin Eetgerink op de

hoogte gesteld worden. Ton zal Cees mailen of hij dat wil doen, daar die al eerder

over dit probleem contact met haar heeft gehad. Indien zij niet antwoordt dan zullen

wij een gezamelijke brief sturen met andere partijen.

Stand Waardevol Tiel op het Erfgoedsymposium: Op het Erfgoedsymposium staat

Waardevol Tiel met een stand. Er wordt besproken hoe we dat vorm gaan geven. Naar

voren komt dat we op de stand moeten zetten wat Waardevol Tiel doet en heeft

gedaan. Te denken valt aan: de oude VVV Kiosk die gered is door WT, de Kraan van

de Oliemolenwal, de boomgaarden die dankzij WT behouden zijn i.p.v. dat er zonne-

velden van gemaakt werden, de Stegenwandeling, het boekje "de Linge achterna" wat

neergelegd kan worden, etc. 

Rondvraag.

Er zijn geen vragen.

Sluiting.

Ton sluit de vergadering.

Actielijst.

Restanten stadsmuur: Peter.

Dijkverzwaring: Arnoud.
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Kleine Willemswaard: Arnoud en Cees.

Erfgoedsymposium: Peter, Cees en Jan.

Kraan Oliemolenwal: Cees en Jan.

Kennismaking stadsbouwmeester: Peter en Ton.

Kiosk: Arnoud.

Facebook: Nancy.

Vergoeding gemeente: Ronald.

Standpunt GNMF over teeltondersteuning met zonnepanelen: Cees.

Joods geluidsmonument: Ton en Cees.

Bordje Oorlogsgraven: Peter.

Brief kleinschalige zonnevelden: Ton en Arnoud.

Beschouwing Joods Monument.

Zoals afgesproken lopen de aanwezigen na afloop van de vergadering naar het Joods 

Monument en deze doet het inderdaad niet. Het is ongeveer 16.20 uur als we er aan-

komen en we staan er zo'n tien minuten, maar er komt totaal geen geluid uit. 

Vergaderingen 2020.

Aanvang 14.00 uur.

Plaats: Kerkstraat 32.

zaterdag 1 februari.

zaterdag 7 maart.

zaterdag 4 april.

zaterdag 2 mei.

zaterdag 6 juni.

zaterdag 4 juli.

zaterdag 5 september.

zaterdag 3 oktober.

zaterdag 7 november.

zaterdag 12 december.

Agenda voor Waardevol Tiel 1 februari 2020.

Opening.

Notulen zaterdag 11 januari 2020. 

Mededelingen en stukken.

Vaststellen extra agendapunten.

Afspraken en actiepunten van de vorige vergadering.

Betrokkenheid Waardevol Tiel met Wamelse historie van Hr. van Oijen

Monumentenlijst.

Wat verder ter tafel komt.

Rondvraag.

Sluiting.


