
Molengevechten

Soms hebben wij het gevoel

dat wij, als club die zich inzet

voor milieubeheer, land-

schapsbehoud en monumen-

tenzorg, tegen molens vech-

ten. Niet het soort molens

waar Don Quichotte de La

Manga zich op stuk liep,

maar de ambtelijke molens van de gemeente Tiel. Die draaien

naar ons gevoel soms langzaam, soms helemaal niet en lijken

af en toe tegen de wind in te gaan.

Voorbeelden?

Al enkele jaren trachten wij de gemeente er toe te bewegen

het geluid van het Joodse herdenkingsmonument aan de

Agnietenstraat gerepareerd te krijgen. Wij hebben zelfs naam

en adres van een deskundige op dat gebied doorgegeven, maar

dat werd niet op prijs gesteld. Als wij ons er niet mee zouden

bemoeiden, zo kregen wij te horen, dan zou het monument

nog vóór de dodenherdenking van twee jaar geleden weer

werken. Niet dus, want de door de gemeente in de arm geno-

men amateur wist er weliswaar enig geluid mee te produceren,

maar van een dermate droevige kwaliteit dat wij er ons over

afvroegen of men bij gemeente de schaamte voorbij gestreefd

was. Dan maar eens een jaar geleden een ons bekend raadslid

ingeschakeld, want de raad, zo is in ons land geregeld, die is

feitelijk de baas in de gemeente. Maar ons dappere raadslid

kreeg te horen dat er iets niet goed geregeld was destijds, bij

de oprichting van het monument. Het recht van opstal of iets

dergelijks, zou niet gevestigd zijn, wat betekende dat het

monument zich onrechtmatig bevond op particulier bezit. Dit

raadslid vond het zo vanzelfsprekend, en terecht, dat zulks dan

direct aangepakt en opgelost zou worden, dan hij niet verder 
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vroeg naar de tijdspanne van afhandeling van het probleem. Maar van enige voort-

gang wordt tot nu toe niets gemeld.

Een ander door ons aanhangig gemaakte zaak is de illegale afsluiting van het steeg-

je langs de voormalige synagoge. Dat straatje is eigendom van de gemeente Tiel en

openbaar. Niettemin was aan de zijde van de synagoge al eens een vrij nieuw, niet 

te openen hekwerk geplaatst, waarvan niet duidelijk is door wie. Maar op een zeker

moment, zo’n twee jaar geleden, bleek ook het klassiek smeedijzeren hek aan de

zijde van de Agnietenstraat door een aanpalende particulier middels een hangslot

afgesloten te zijn. Na enig geklaag bij de particulier, de wijkagent en de wethouder,

en dat laatste ook nog eens via ons raadslid, is het hangslot weliswaar verwijderd,

maar het hekwerk aan de andere uitgang staat er nog steeds.

Ook het monumentenbeleid van de gemeente heeft onze zorg. Want terwijl wij mo-

gelijk al wel vijf jaar geleden aandacht vroegen voor een illegale verandering aan 

een historisch gebouw dat als gemeentelijk monument te boek stond, is daar na her-

haaldelijk aandringen van ons tot op heden nog niets tegen ondernomen. Bij ons 

laatste beklag werd ons weliswaar verzekerd dat er zou worden opgetreden, maar

eerst ging de afdeling bekijken of de wijziging gelegaliseerd kon worden.

Misschien gebeurt dat laatste ook met het door ons gemelde achterstallig onderhoud

aan het eens zo trotse, voormalige weeshuis aan het Hoogeinde. Daar is het smeed-

ijzeren hek voor de hardstenen stoep enkele jaren geleden aan het maaiveld doorge-

roest en omgevallen, de voordeur geheel verveloos en verrot, zijn er flinke plakka-

ten cement van de gevels gevallen en de muren ingewaterd. En dat is dan nog maar

wat je in het voorbijgaan op de fiets opvalt. Uiteraard is ook dat door ons aan de

gemeente gemeld. Daar heeft men zich voorgenomen om er met de monumenten-

wet in de hand wat aan te gaan doen. Maar ons bereikt alweer de klacht van de

betreffende afdeling dat de eigenaar van het pand in het buitenland woont. Tjonge

denk je dan, moeten we bij ons zelf te raden gaan? Zaniken wij soms teveel?

Ton

Notulen van de vergadering van Waardevol Tiel 

Datum.

7 oktober 2021, aanvang 19.30 uur.

Aanwezig.

Jan van Doesburg, Willem Spekking, Arnoud Reijnen, Ronald van Lith, Ton

Schiltmans en Peter Schipper (notulen).



3

Opening.

Voorzitter Arnoud opent de vergadering, nu voor het eerst niet op zaterdag, maar

op donderdagavond.

Notulen.

De notulen van 4 september 2021 worden goedgekeurd.

Mededelingen.

Arnoud heeft overleg gehad met de nieuwe beheerders, acht tot zestien personen in

getal, van natuurgebied De Kleine Willemswaard. Naar aanleiding van ons aanbod

om zich bij Waardevol Tiel aan te sluiten, ontstond er discussie of zij dit willen of 

dat zij zelfstandig verder gaan. De groep wil dit in eigen kring verder bespreken.

We wachten de uitkomst af. 

Ons lid Bert van Setten heeft belangstelling voor monumenten en wil actief zijn

steentje bijdragen. Met name wil hij betrokken worden bij de toekomst van het 

sterk verwaarloosde fabrieksgebouw van de voormalige JEKA aan de Jacob

Cremerstraat en de mogelijke restauratie van de werfkelders langs de Oliemolen-

wal. Verder wordt afgesproken dat hij, in plaats van Arnoud, zal deelnemen aan het

periodiek overleg met Frank Groen, wethouder voor monumentenzaken. 

Extra agendapunt.

De vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken heeft ons gevraagd te onder-

zoeken of er een mogelijkheid is om weer een erfgoedsymposium te organiseren. 

De twee eerdere edities hadden vooral stenen monumenten tot onderwerp. Het der-

de symposium zou kunnen insteken op het cultuurlandschap in allerlei facetten, zo-

als uiterwaarden, Linge en Dode Linge, Willemswaard, wetlands, steenfabrieken,

dijkverzwaring etc. Naast de Oudheidkamer zou ook ‘De Vereniging tot Behoud 

van het Lingelandschap’ kortom de VBL, een mogelijke partner kunnen zijn. 

Afspraken en actiepunten.

Kascontrole: de volgende vergadering brengt de penningmeester de boeken mee, 

die dan gecontroleerd zullen worden.

Jaarverslag: Arnoud zal een verslag maken over 2020.

Dijkverzwaring: de tracés Waardenburg – Tiel en stad Tiel worden momenteel in 

de details uitgewerkt. Peter vraag speciale aandacht voor de coupure voor de

Waterpoort om bij verandering of reconstructie te letten op de afwerking van de 

beide muren. Oorspronkelijk waren deze gedekt met een zogenaamde ezelsrug, een

spits toelopende bekroning, die momenteel verdwenen is. Arnoud houdt voor ons 

de plannen in de gaten. 



Rondvraag.

Er zijn geen vragen.

Sluiting.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.05 uur.

Actielijst.

Willemswaard: Arnoud.

Kascontrole: Ronald en allen.

Dijverzwaring: Arnoud.

Erfgoedsymposium: allen.

Jaarverslag: Arnoud.

Overleg met wethouder: Bert en Peter.

JEKA fabriek: Bert en Peter.

Vergaderingen 2021

Aanvang 19.30 uur.

Plaats: Kerkstraat 32.

Donderdag 4 november.

Donderdag 2 december.

Agenda voor Waardevol Tiel 4 november 2021.

Opening.

Notulen van donderdag 7 oktober 2021.

Mededelingen en stukken.

Vaststellen extra agendapunten.

Afspraken en actiepunten van de vorige vergaderingen.

Vergaderdatums 2022.

Wat verder ter tafel komt.

Rondvraag.

Sluiting.
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