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Beste mensen,
What's in a name? Dat is de
WAARDEVOL TIEL veel aangehaalde verzuchting
van Julia over de familienaam
voortzetting van:
van Romeo. En daar lijkt een
Milieuwerkgroep Tiel
reeks van namenbedenkers in
het gemeentelijk bestuursapwww.waardevoltiel.nl
paraat ook zo over gedacht te
hebben. Daardoor heet
Voorzitter:
Zandwijk geen Zandwijk
Arnoud Reijnen
meer, maar Tiel-Oost, wordt
Drumpt doorgaans Tiel-Noord genoemd en de Waalkade
Secretaris:
tegenwoordig als Waalplaat aangeduid. ( Als die tendens doorNancy Hageman
Simon Vestdijkstraat 19 zet wordt Passewaay ooit nog eens Tiel-Zuid-West genaamd.)
De Koninginnestraat, zo genoemd naar aanleiding van het
4003 DX Tiel
miss_nancyhageman@ gezamenlijk bezoek aan die straat van koningin-regentes
Emma en dochter koningin Wilhelmina, mist de meervoudshotmail.com
vorm. De Kranshof had tot verontwaardiging van stadshistori0655121210
cus, Huub van Heiningen, die naam nooit mogen dragen,
omdat op die plaats ooit een weiland heeft gelegen dat de
Penningmeester:
naam De Kraanhof of De Kraansehof droeg. Waarom de vlak
Ronald van Lith
in het landschap liggende Schaarsdijk die naam gekregen
Meidoornstraat 12
heeft is een raadsel, ook al doordat er een extra s in zit. De
4001 ZE Tiel
weliswaar zeer korte, maar historische Brouwerijsteeg is van
rhvanlith@gmail.com
haar naam ontroofd en bij het Plein gevoegd. Waardevol Tiel
contributies/donaties
heeft het gemeentebestuur wel eens verzocht de steeg weer
ING betaalrekening:
NL17INGB0003386081 van haar naam te voorzien, maar dat verzoek is blijkbaar achter de kas gevallen, want er is nooit antwoord op gekomen. In
t.n.v.
“WAARDEVOL TIEL” Passewaay draagt een straat de naam van de verzetsstrijder
werkgr cultuurhistorie/leef- Fekko Ebbens, dus de Ebbensstraat. Toen er een extra straatnaambordje moest komen, liet de gemeente Tiel een bord
omg. te Tiel
maken waarin één s uit de straatnaam verdween. Het werd dus
BIC : INGBNL2A
de Ebbenstraat. (Moet je dat nu lezen als Ebbens-traat of
Ebben-straat?) Je kunt er de namencommissie wel op aanspreInfo en contact:
waardevoltiel@gmail.com ken, maar het antwoord kennen we al: What’s in a name?
Ton
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Notulen vergadering Waardevol Tiel 01 februari 2020.
Aanwezig: Arnoud Reijnen, Ronald van Lith, Ton Schiltmans, Peter Schipper, Jan van
Doesburg,Willem Spekking, Cees van Winden, Nancy Hageman (notulist).
Opening.
Ton opent de vergadering.
Notulen.
De notulen van de vergadering van zaterdag 11 januari 2020 worden goedgekeurd.
Mededelingen en stukken.
Bestemmingsplan buitengebied: De gemeente Tiel heeft Waardevol Tiel een brief
gestuurd over onze reactie op het bestemmingsplan buitengebied. Hierin wordt duidelijk dat een aantal punten wel en een aantal niet gegrond worden verklaard.
Kleine Willemswaard: In de Gelderlander heeft een stuk gestaan over de Kleine
Willemswaard. Daarin is sprake van een plan om er runderen te laten grazen. Deze
kwestie wordt verder besproken bij het onderwerp Afspraken en Actiepunten.
Vaststellen extra agendapunten.
Er zijn geen extra agendapunten.
Afspraken en actiepunten van de vorige vergadering.
Restanten stadsmuur: Ronald geeft aan een principieel bezwaar te hebben tegen de
financiele bijdrage van Waardevol Tiel voor het plaatsen en conserveren van de restanten van de stadsmuur. Moeten wij betalen voor een project van de gemeente?
Ton vindt dat Ronald in principe wel gelijk heeft, maar dat het behouden van de
muurresten waard is om over dat principe heen te stappen.
Peter voert aan dat het project zonder de bijdragen van Oudheidkamer en Waardevol
Tiel niet door zal gaan. Bovendien wordt afgezien van het planten van onze jubileumboom en zal slechts het niet al te grote vrijkomende bedrag daarvan benut worden
voor de muur.
Kleine Willemswaard.
Ten aan zien van het artikel in de Gelderlander over het runderenplan wordt besloten
de geplande bijeenkomst, op 20 februari, over het toekomstig beheer van het gebied
even af te wachten. Arnoud stuurt in ieder geval een mail met vragen naar de huidige
beheerders.
Erfgoedsymposium.
Er zijn 86 aanmeldingen voor het symposium. Het programma is inmiddels compleet.
Verder bespreken we hoe het kraampje van Waardevol Tiel aan te kleden. Te denken
valt aan affiches, flyers, plaat met de kraan van Utrecht als voorbeeld, dingen van de
VVV Kiosk, etc.
Kraan Oliemolenwal.
We kunnen een kraanmolen laten bouwen in werkende schaalmodellen. Dit kost zo
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rond de € 5000,-. Het is dan wel een goed verantwoord model. De vraag is echter: is
er interesse voor? Afgesproken wordt dat we moeten beginnen met publiciteit in bijv.
de krant. Eerst moeten we het verhaal bekend maken en vervolgens kijken of er mensen geinteresseerd zullen zijn die willen gaan kijken in Utrecht, op bijv. een excursie.
Kennismaking stadsbouwmeester.
Peter geeft aan dat hij de stadsbouwmeester volgende week op het symposium aan zal
spreken over het maken van een afspraak.
Kiosk.
Volgens Arnoud is de vergunning voor de renovatie van de kiosk verstrekt en ligt de
opdracht bij de aannemer. Afhankelijk van diens planning kan er met de resaturatie
gestart worden.
Legeskosten.
Arnoud zal een brief naar de gemeente sturen over het uitblijven van de aan
Waardevol Tiel te vergoeden legeskosten, waartoe de gemeente door de Raad van
State is veroordeeld.
Standpunt Gelderse Natuur- en Milieu Federatie over teeltondersteuning met zonnepanelen.
Ton zal de GNMF mailen met de vraag wat hun standpunt m.b.t. tot dit onderwerp is.
Joods geluidsmonument.
Cees vertelt dat de geluidsinstallatie van het monument gerepareerd is en weer goed
werkt.
Bordje Oorlogsgraven.
Peter heeft een week geleden een mail gestuurd naar de site van de Oorlogsgraven
Stichting. Hierop zou hij binnen twee weken antwoord krijgen. Dus nog maar een
week afwachten.
Brief kleinschalige zonnevelden.
Arnoud zal een brief naar het gemeentebestuur en de raad sturen waarin we onze
standpunten weergeven over een viertal door het Gemeentebestuur als pilot projecten
benoemde kleinschalige zonnevelden.
Betrokkenheid Waardevol Tiel met Wamelse historie van Hr. van Oijen.
Afgesproken wordt dat er linken aangebracht zouden kunnen worden naar de wederzijdse websites. Ton zal daarover contact opnemen met Gerard Volmer, die wellicht
met van Oijen daarover wil overleggen.
Monumentenlijst.
Arnoud zal bij de gemeente navragen wat de stand van zaken is aangaande de nieuwe
monumentenlijst.
Wat verder ter tafel komt.
Willem vertelt dat hij gehoord heeft dat de zoutkeet tegen de vlakte gaat. Er komt een
nieuw pand te staan.

3

Rondvraag.
Geen van de aanwezigen maakt gebruik van de rondvraag.
Sluiting.
Arnoud sluit de vergadering.
Actielijst.
Restanten stadsmuur: Peter.
Dijkverzwaring: Arnoud.
Kleine Willemswaard: Arnoud en Cees.
Erfgoedsymposium: Peter, Cees en Jan.
Kraan Oliemolenwal: Cees en Jan.
Kennismaking stadsbouwmeester: Peter en Ton.
Kiosk: Arnoud.
Facebook: Nancy.
Legesvergoeding gemeente: Arnoud.
Standpunt GNMF over teeltondersteuning met zonnepanelen: Ton.
Status monumentenlijst: Arnoud en Peter.
Bordje Oorlogsgraven: Peter.
Brief kleinschalige zonnevelden: Arnoud.
Wederzijdse website link plaatsen met Wamelse historie: Ton.
Vergaderingen 2020.
Aanvang 14.00 uur.
Plaats: Kerkstraat 32.
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 7 maart 2020.
Opening.
Notulen zaterdag 1 februari 2020.
Mededelingen en stukken.
Vaststellen extra agendapunten.
Afspraken en actiepunten van de vorige vergadering.
Wat verder ter tafel komt.
Rondvraag.
Sluiting.
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