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Beste mensen,
WAARDEVOL TIEL
voortzetting van:
Milieuwerkgroep Tiel

Na een lange en hete zomerstop staan we weer voor een
nieuw seizoen vol activiteiten.
Op korte termijn gaan we een
www.waardevoltiel.nl
excursie houden in de Kleine
Willemswaard, waarvan u de
Voorzitter:
bijzonderheden nog eens
Arnoud Reijnen
kunt inzien op de frontpagina
van onze website. Bovendien doen we ook weer mee met de
Secretaris:
monumentendag in september.
Nancy Hageman
Simon Vestdijkstraat 19 Voortdurend, ook in de zomerstop, zijn we in de weer om het
monumentenbeleid in met name de binnenstad in goede zin
4003 DX Tiel
miss_nancyhageman@ om te buigen. Zo hebben we ook ons best gedaan om tenminste de frontgevel van het helaas toch gesloopte pand op de
hotmail.com
hoek Voorstad - Oliemolenwal te behouden en in de nieuw0655121210
bouw te laten opnemen. Jammer genoeg heeft ook het coronavirus haar invloed op het monumentenbeleid laten gelden.
Penningmeester:
Door een onderbezet en overbelast ambtenarenapparaat kan de
Ronald van Lith
subsidietoekenning voor monumentenonderhoud, voor het
Meidoornstraat 12
eerst sinds jaren weer van kracht, dit jaar niet geeffectueerd
4001 ZE Tiel
worden. Toestanden rond de virusbestrijding slurpen te veel
rhvanlith@gmail.com
ambtelijke aandacht en inzet op. Niettemin wil het college van
contributies/donaties
uitstel geen afstel maken en gaat zij bij de Provincie bepleiten
ING betaalrekening:
NL17INGB0003386081 de subsidiegelden wegens overmacht voor het komend jaar
beschikbaar te houden.
t.n.v.
“WAARDEVOL TIEL” Maar er is ook goed nieuws. Ons plan om de fundamentconwerkgr cultuurhistorie/leef- tour van de Westluidensepoort in het straatwerk zichtbaar te
maken, is in het binnenstadsplan opgenomen. Wel nog even
omg. te Tiel
hopen dat de raad met het plan akkoord gaat.
BIC : INGBNL2A
Ton
Info en contact:
waardevoltiel@gmail.com

g
a
d
r
e
t
a
tot z

Notulen van de vergadering van Waardevol Tiel op zaterdag 4 juli 2020.
Aanwezig: Ton Schiltmans, Jan van Doesburg, Willem Spekking, Ronald van Lith,
Arnoud Reijnen, Peter Schipper (notulen).
Afwezig: Nancy Hageman en Bert van Setten
Opening.Welkom door de voorzitter die memoreert dat we nu na alle Corona perikelen weer bijeen kunnen komen.
Notulen. Het verslag van de vergadering op 7 maart 2020 wordt goedgekeurd.
Mededelingen. De beheerders van de Kleine Willemswaard hebben Arnoud benaderd
over het beheer. Mogelijk kan Waardevol Tiel in het beheer een rol gaan spelen. We
vragen ons wel af welke rol men daarbij voor Waardevol Tiel ziet weggelegd. Hoe
gaat alles lopen? Het plaatsen van wisenten in de waard is uitgesteld. Bij de ingang
zijn borden geplaatst die informatie verschaffen over de crossings die hier tijdens de
Tweede Wereldoorlog hebben plaatsgevonden en waarbij drie verzetsstrijders de dood
vonden.
Actiepunten.
Stadsmuur: Cor Litjens heeft een ontwerp gemaakt om een fragment van de stadsmuur, dat is gevonden bij het graven ten behoeve van de parkeerkelder van Zinder, op
een verantwoorde en artistieke wijze een plaats te geven in het Tielse straatbeeld. Het
is de bedoeling het stuk muur circa half september te plaatsen in de groenstrook bij
Daisy’s ijssalon.
Kleine Willemswaard: zie hierboven.
Symposium: Op 8 februari vond het erfgoedsymposium, georganiseerd door de vereniging Oudheidkamer en Waardevol Tiel, plaats. Diverse sprekers belichtten een
keur aan onderwerpen, zoals ‘Het belang van erfgoed en een kijk op de toekomst’;
‘herbestemming van erfgoed en specifiek het ombouwen van het oude postkantoor tot
appartementen’; ‘hoe ga je bouwen in een oude binnenstad?’. Onze voorzitter,
Arnoud, hield een causerie onder de titel ‘Tielse monumenten; kansen en bedreigingen’. Aan de hand van stellingen konden de deelnemers ook hun mening over Tielse
monumenten en in het bijzonder het beleid van de gemeente Tiel geven. Een paneldiscussie, onder leiding van dagvoorzitter Josan Meijers, sloot de dag af. Kortom, een
prikkelend en met circa 80 deelnemers zeer geslaagd symposium.
Kraan Oliemolenwal: Een van de trekkers van dit onderwerp heeft ons verlaten. We
concluderen dat een reconstructie van een middeleeuwse kraan aan de Oliemolenwal
er niet gaat komen. Er ontbreken historische gegevens, met name een afbeelding van
de Tielse kraan. Ook is het plan financieel niet haalbaar. Wel binnen het bereik ligt
een artistieke invulling met een transparante impressie van een middeleeuwse kraan,
uitgevoerd in bijvoorbeeld draadstaal.
Gesprek met de stadsbouwmeester: Op 9 juli vond er een gesprek plaats met de stadsbouwmeester Arno Kolen. Van onze kant waren aanwezig Ton Schiltmans, Bert van
Setten en Peter Schipper. Directe aanleiding was de brief die Bert had geschreven
inzake het aanbrengen van gevelbelettering op het oude Lotuspand (gemeentelijk
monument) aan de Westluidensestraat. Is de belettering en het logo niet te fors? Na
een discussie, waarin gemeente en Bert hun standpunten toelichtten, is besloten de
huidige logo’s en belettering zo te laten. Terzijde kwamen andere onderwerpen aan de
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orde, zoals het gebrek aan handhaving bij het illegaal verbouwen van het gemeentelijk monument aan de Oliemolensteeg.
Dijkverzwaring: 15 juli vergadert de klankbordgroep weer. Arnoud vertegenwoordigt
daarin Waardevol Tiel.
Kiosk: De restauratie is gereed! Het prachtige wederopbouwmonumentje uit 1952 is
een aanwinst voor monumentaal Tiel. Op zaterdag 30 mei knipte onze voorzitter,
Arnoud, het lint feestelijk doormidden en opende zo officieel dit pareltje. Corry op ’t
Hof is de uitbaatster en onthaalt haar klanten op koffie en haar fameuze ‘churros’.
Facebook: Aangehouden.
Status monumentenlijst: Er was een gesprek met monumentenambtenaar Veronie
Delmee gepland, maar vanwege de Corona maatregelen vond dit geen doorgang. We
zouden graag praten over diverse monumenten zaken, zoals het gebrek aan handhaving bij illegale verbouwing aan monumenten en het aanspreken van eigenaren bij
geconstateerd achterstallig onderhoud. Ook de overdaad aan parasols op de Visafslag
zou ter sprake kunnen komen. Misschien moeten we het een keer wat hogerop zoeken, namelijk het arrangeren van een onderhoud met de verantwoordelijke wethouder.
Arnoud kaart dit idee bij de Oudheidkamer aan.
Zonnepanelen: Weinig nieuws te melden. Voor de stand van zaken zij verwezen naar
ons Waardevol Tiel blad van juli j.l.
Bordje oorlogsgraven: Het bordje zal vóór de komende monumentendag aan het hek
van de RK begraafplaats geschroefd worden.
Panden Voorstad 31-33 hoek Oliemolenwal: Op 19 mei vond een gesprek plaats tussen projectontwikkelaar Witte, een gemeenteambtenaar, architect Peter Agterberg,
Martin van der Mark (voorzitter Oudheidkamer) en Peter Schipper namens Waardevol
Tiel. Agterberg vertelde serieus gepoogd te hebben de oude, in de trant van de
Amsterdamse School gebouwde gevel op te nemen in de nieuwbouw, maar dat dit
niet is gelukt. De beoogde nieuwbouw ziet er echter verrassend uit. Het oude pand
vormde de bezieling voor het nieuwe complex, dat echter wel een schaalsprong
ondergaat. Geleding, ritme en materiaalgebruik zijn afwisselend en passen in het
straatbeeld ter plaatse.
Joods monument: Nog altijd functioneer het monument in de St. Agnietenstraat
gebrekkig. Cees, die de zorg voor dit monument op zich had genomen, heeft ons verlaten. Ton zal hem nog benaderen.
Kleinschalige zonnevelden: Waardevol Tiel heeft een brief aan de gemeente Tiel
gestuurd, waarin we suggesties doen voor locaties van zonnevelden: de Papesteeg en
Hamsebrug. Geen zonneparken in het kwetsbare en landschappelijk waardevolle
Lingegebied. We zijn niet direct tegen het idee van drijvende zonnepanelen in de put
van Mourik, maar vragen ons wel af wat het effect is op het waterleven en de vogels.
Ambtmanstraat 2: Op dit adres is een interessant oud pakhuis verdwenen. Niemand
had het aanvankelijk in de gaten, omdat het geafficheerd was als ‘verbouwing’. In
feite gaat het om een complete nieuwbouw. We zijn niet gelukkig met de uitstraling
en de afmetingen van de nieuwe gevel. Des te ongelukkiger, omdat de Ambtmanstraat
één van de weinige nog relatief onbeschadigde straten van Tiel was.
Rondvraag. Met de ideen van het Fruitpark in Wadenoijen zijn we destijds akkoord
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gegaan, maar wel met de restrictie dat de omvang binnen de perken blijft en er geen
(verkeers) overlast voor de omwonenden ontstaat. Nu blijkt er mogelijk toch sprake
van een grootschaligere aanpak, vooral op het punt van de horeca. Brengt dit extra
verkeer met zich mee? We blijven de ontwikkelingen volgen.
In de molenstraat in Ophemert zijn door BATO waarnemingen gedaan. Samen met
Historische Kring Kesteren hebben de leden met ‘piepers’ van alles gevonden: munten, ringen etc. Ook bij de voormalige glasfabriek zijn vondsten gedaan: onder andere
Romeins en neolithisch.
Sluiting. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en wenst
ons een goede vakantie.
Actiepuntenlijst
Stadsmuur: Peter.
Kleine Willemswaard: Arnoud.
Kraan:?
Dijkverzwaring: Arnoud.
Facebook: Nancy.
Monumentenlijst en gesprek wethouder: Arnoud.
Zonnepanelen: Ton.
Bordje oorlogsgraven: Peter.
Voorstad 31 / 33: Peter.
Joods monument: ?
Kleinschalige zonnevelden: Ton en Arnoud.
Ambtmanstraat 2: Peter.
Fruitpark Wadenoijen: Ton en Arnoud.
Vergaderingen 2020.
Aanvang 14.00 uur.
Plaats: Kerkstraat 32.
zaterdag 5 september.
zaterdag 3 oktober.
zaterdag 7 november.
zaterdag 12 december.
Agenda voor de vergadering van 5 september.
Opening.
Notulen van zaterdag 4 juli 2020.
Mededelingen en stukken.
Vaststellen extra agendapunten.
Afspraken en actiepunten van de vorige vergadering.
Excursie Kleine Willemswaard.
Binnenstadsplan.
Wat verder ter tafel komt.
Rondvraag.
Sluiting.

4

