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Beste mensen,
WAARDEVOL TIEL
voortzetting van:
Milieuwerkgroep Tiel

Eindelijk hebben we dan toch
weer, in de vertrouwde vergaderkamer van Nette
Diepeveen, onze hoofden bij
elkaar kunnen steken, behouwww.waardevoltiel.nl
dens anderhalve meter
afstand. Dat betekende een
Voorzitter:
lange zitting om weer heleArnoud Reijnen
maal bij de tijd te komen.
Twee belangrijke zaken kwamen daarbij voor het voetlicht: de
Secretaris:
gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar en de
Nancy Hageman
Simon Vestdijkstraat 19 bestemmingsplanwijziging t.b.v. Anders Wonen.
Wat het eerste betreft willen wij graag onderwerpen aandragen
4003 DX Tiel
miss_nancyhageman@ voor de verkiezingsprogramma’s van de partijen, die daar in
de komende maanden aan gaan werken. Wij hebben besloten
hotmail.com
om de partijen een lijst met uiteenlopende aandachtspunten
0655121210
aangaande landschap, natuur en monumentale zaken toe te
sturen met de vraag deze in hun verkiezingsprogramma op te
Penningmeester:
nemen. Daarbij gaat het onder meer over het vrijwaren van
Ronald van Lith
het arcadische Lingegebied van zaken als zonnevelden en
Meidoornstraat 12
plastic tunnels. Maar ook over het inventariseren en bescher4001 ZE Tiel
men van typische landschapselementen, en over agrarisch
rhvanlith@gmail.com
natuurbeheer van de Kleine Willemswaard. Wat de monumencontributies/donaties
ten betreft vragen wij aandacht voor het Jeka fabriekje, de
ING betaalrekening:
NL17INGB0003386081 werfkelders, de steegafsluitingen, de schuilkelder bij het weeshuis, de aanvulling van de monumentenlijst en zoal meer.
t.n.v.
“WAARDEVOL TIEL” Volgens ons is er voor elke partij wel wat wils.
werkgr cultuurhistorie/leef- Voor het bestemmingsplan van Anders Wonen in het waardevolle gebied van de Linge, vragen wij het gemeentebestuur
omg. te Tiel
dit als een tijdelijk bestemmingsplan aan te duiden, met wijziBIC : INGBNL2A
ging in bestemming groen, zodra de tijdelijke woonhuisjes
niet meer nodig zijn.
Info en contact:
Ton
waardevoltiel@gmail.com
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Notulen vergadering Waardevol Tiel zaterdag 5 juni 2021.
Aanwezig: Willem Spekking, Ronald van Lith,Ton Schiltmans, Peter Schipper, en
Jan van Doesburg (notulist).
Afwezig: Nancy Hageman en Arnoud Reijnen.
Opening.
Ton opent om 14.00 uur de vergadering en heet ons welkom na een afwezigheid
van ca. 8 maanden.
Notulen.
De notulen van de vergadering van zaterdag 5 september 2020 worden goedgekeurd.
Mededelingen en stukken.
We hebben geconstateerd dat in de Korte Nieuwsteeg, bij het voormalige café Nol
in ’t Hol, de raamdecoratie is verdwenen.
Ronald presenteert een artikel “Stoeptegels vervangen door planten en bloemen”.
Afspraken en actiepunten van de vorige vergadering.
Kraan op de Nieuwe Kade: Jan heeft aan de hand van oud fotomateriaal niet kunnen constateren dat er op de Nieuwe Kade een Kraan heeft gestaan.
Afgesloten steeg aan de Agnietenstraat: Peter en Ton. Zie verslag in uitgave van
nov. 2020. De steeg is weer half open vanaf de Agnietenstraat tot aan de Moskee.
Arnoud en Peter nemen dit jaar contact op met de wethouder.
Stadsmuurdelen: Peter en Ton. De stadsmuurdelen zijn naar verwachting afkomstig
van de Middeleeuwse stadsmuur. Het tweede deel is in uitvoering. Peter overlegt
met Karin Eetgerink over de plaatsing. Dit Deel wordt geplaatst aan de Waalstraat
ter hoogte van het Oorlogsmonument. De bijdrage door van Dijkhuizen en de toezegging van Schiltmans voor plaatsing zijn binnen.
Kleine Willemswaard: Zie opmerking van Ton “Uit de Actielijst” in de uitgave van
nov. 2020 en het stukje “Voortgang Waardgroep Kleine Willemswaard” van Arnoud
in de uitgave van maart 2021.
Kraan Oliemolenwal: Allen. Omdat het plaatsen van een kopie van een
Middeleeuwse kraan aan de Oliemolenwal niet haalbaar was, kwam Peter met het
voorstel om het te proberen met een gestileerd ontwerp van het Middeleeuws model. Hij heeft dit besproken met Wethouder Groen, die positief reageerde. We zullen
eerst na moeten gaan wat voor type kraan hier heeft gestaan. Jan gaat na welke type
kranen er over het algemeen in de Hanzesteden werden gebruikt.
Dijkverzwaring: Arnoud. Het laatste wat we hebben vernomen van het gedeelte
Amsterdams Rijnkanaal-Inundatiekanaal, is dat aan de Echtelsedijk damwanden
worden geplaatst en het grenspaaltje van het Waterschap, dat bij voormalig benzinestation van Dijkhuizen stond, is beschreven voor herplaatsing. Aan de Tolhuiswal wordt de stadsmuur doorgetrokken, waarbij de huidige coupure (Is dit een monument?) wordt vervangen. We wachten het verslag van Arnoud af.
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Faceboek: Nancy. In behandeling
Monumentenlijst: Arnoud en Peter. In behandeling.
Zonnepanelen: Zie verslag van Ton in de uitgave van maart 2021. De aanwezigen
zijn van mening dat we voor het plaatsen van Zonnepanelen kunnen stellen “Het
dak op” en dat we voor het plaatsen van Windmolens regionaal moeten denken.
Pand Voorstad 31-33: Zie verslag in uitgave nov. 2020. Over het plaatsen van een
gedicht heeft Peter overleg met Peter Achterberg.
Joods monument: Arnoud,Ton. Zie verslag in uitgave van nov.2020. Van de muur,
waarop het monument geplaatst is, zijn de eigendomsrechten niet goed geregeld.
Fruitbelevingspark: Allen. Zie verslag in de uitgave nov. 2020. Omgevingsvergunning is aangevraagd. Ontwikkelingen worden gevolgd.
Binnenstadsplan:Ton. Contouren van de Westluidensepoort in straatwerk verwerken. De uitvoering hiervan is vertraagd.
Agendapunten.
Kascontrole: Willem en Jan doen de kascontrole op zaterdag 3 juli a.s. om 13.00
uur, op ons vergaderadres. Ronald maakt een overzicht met contributiebetalingen.
Peter neemt contact op met Arnoud m.b.t. onze Anbistatus. Dit i.v.m. donaties. Het
budget voor ons 45 jarig jubileum is geïnvesteerd in een stadsmuurdeel.
Jaarvergadering: Deze wordt gehouden op zaterdag 2 oktober 2021.
Toekomstige groenstatus Anders Wonen: Ton. Zie verslag in uitgave juni 2020. Een
meerderheid van de Gemeenteraad is voor plaatsing van units en een voedselbos
tussen de Lingeweg en Schaarsdijkweg. Waardevol Tiel zal een brief uit laten gaan
naar de Gemeenteraad met het verzoek om het bestemmingsplan te wijzigen in de
bestemming groen zodra de tijdelijke units weer verdwijnen.
Hoe verder met Jeka: Peter neemt contact op met Maureen Klijn van Groen Links.
Ledenaanwas: Ronald komt met een ledenlijst. Ton vraagt of we allemaal alert willen zijn op de aanwas van nieuwe leden.
Japanse Duizendknoop: Peter neemt contact op met wethouder Groen t.a.v. het beleid van de Gemeente Tiel in de bestrijding van de Japanse Duizendknoop.
Verslag gesprek Oudheidkamer en Waardevol Tiel met wethouder Groen: Gesprek
heeft nog niet plaatsgevonden.
Verslag gesprek Oudheidkamer en Waardevol Tiel met beambten monumentenzorg:
Dit gesprek heeft ook nog niet plaatsgevonden.
Wat verder ter tafel komt: Ronald oppert dat Waardevol Tiel t.a.v de
Gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar een lijst zou kunnen indienen met wensen
en speerpunten. Ton zegt toe een lijst op te maken. Willem geeft door dat in de kelder van de Glasfabriek een Romeinse helm is gevonden en dat tijdens onderzoek in
het voorterrein 75 graven zijn gevonden.
Rondvraag: Wordt geen gebruik van gemaakt.
Sluiting: Ton sluit om 17.20 uur de vergadering.
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Vergaderingen 2021.
Aanvang 14.00 uur.
Plaats: Kerkstraat 32.
zaterdag 3 juli.
zaterdag 4 september.
zaterdag 2 oktober.
zaterdag 6 november.
zaterdag 4 december.
Agenda voor Waardevol Tiel 3 juli 2021.
Opening.
Notulen zaterdag 5 juni 2021.
Mededelingen en stukken.
Vaststellen extra agendapunten.
Afspraken en actiepunten van de vorige vergadering.
Wat verder ter tafel komt.
Rondvraag.
Sluiting.
Verdrag van Malta.
Het gaat goed met de boomkwekerijen van Opheusden en Kesteren. Met de afzet
van laanbomen door heel Europa en de om milieutechnische reden toegenomen
wens tot vergroening, is de vraag niet voor te blijven. Er valt met de laanboomteelt
dan ook aardig wat meer te verdienen dan met de traditionele akkerbouw.
Logischerwijs worden de uitgebreide akkerbouwgebieden van Inge en Lienden dan
ook overspoeld door de vanuit het oosten oprukkende bomenteelt. Nu, dat is een
goede ontwikkeling toch?
Nou, nee. Eigenlijk niet, want die vruchtbare akkergronden waren ook geliefd bij
boeren uit de steentijd en in de Romeinse tijd. Dat is wel gebleken uit archeologisch
onderzoek op Medel en Kellen. Het vervelende met de bomenteelt van tegenwoordig is dat de vraag naar kleine bomen zonder kluit, steeds meer vervangen wordt
door stevige bomen met kluit. Deze kluiten kunnen nogal omvangrijk zijn en bovendien wordt door dat almaar wegnemen van kluiten het maaiveld op den duur
verlaagd en waardevolle archeologische bodemlagen vernietigd. Niet over zaniken,
vindt het gemeentebestuur van de gemeente Buren, die telers moeten ook hun
brood verdienen. En archeologisch onderzoek op voorhand hoeft ook niet; is te
duur, dat kunnen ze niet betalen.
Blijkbaar heeft men op het gemeentehuis van Buren nog nooit van het verdrag van
Malta gehoord.
Ton
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