
Beste mensen,

Allereerst de beste wensen

voor 2012. Terwijl deze

woorden geschreven wor-

den is de temperatuur

extreem zacht. Er waait

een harde wind uit het

westen en bijvoorbeeld

geen snijdende oosten-

wind. Een bewijs voor kli-

maatopwarming? De aanwijzingen lijken stevig maar een

sluitend bewijs is er ook weer niet. Onverstandiger men-

sen onderschrijven het tegendeel en veel van die mensen

vind je in de huidige regering. Voorstanders van 130 km

op snelwegen. Ook vaak de mensen die nog steeds heil

verwachten van groei. Terwijl het misschien al moeite

genoeg kost om het bestaande te beheren. Wat dat betreft

heeft een club als de onze in deze tijd van economische

neergang het niet makkelijk, de prioriteiten richten zich

makkelijk op een manier die wij niet voorstaan.

Op dit moment is de opgestelde agenda nog beperkt,

agendapunt is het voorontwerp bestemmingsplan Tiel

Oost. Op de vergadering zullen er mogelijk nog onder-

werpen bijkomen.

U bent welkom op

zaterdag 7 januari 2012

Aanvang 14.00 uur
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Vergadering Waardevol Tiel 3 december 2011

Aanwezig: Arnoud Reijnen, Jan van Doesburg, Kees van Groenigen, Peter

Schipper, Ton Schiltmans.

Afmelding: Janny van Keulen 

Opening: de notulen van 5 november worden goedgekeurd. Wat betreft de

Molenhoek wordt opgemerkt dat er nog steeds gewerkt wordt aan het combineren

van gegevens van het grondradaronderzoek met de gegevens van oude kadastrale

kaarten.

Mededelingen: Jan en Kees waren 18 november aanwezig bij de opening van

Walstede, waar een aantal foto's  van Jan de gangen van het gebouw sieren.

Stukken: brief gemeente over het aanhouden van het ontwerp-BP Tiel West omdat

de raad de wijzigingsbevoegdheden van het College te ruim vind, brief gemeente

Tiel over hoorzitting ontwerp-BP Tiel Noord (we maken toch geen gebruik van de

hoorzitting), uitnodiging nieuwjaarsreceptie Provincie, diverse knipsels

Julianaschool.

Vaststellen agenda en extra punten:

Floriade

A15

Overslag Biezenburg

Gesprek over Julianaschool

Op 30 november waren vertegenwoordigers van Oudheidkamer en Waardevol Tiel

op bezoek bij de Julianaschool. Ook gemeente en architectenbureau waren aanwe-

zig. Doel was de mogelijkheden onderzoeken wat bij sloop aan waardevolle ele-

menten van het huidige gebouw veilig te stellen dan wel in te passen zou zijn. In

het gesprek werd toch ook door het bezoek aangegeven dat het ontwerp van het

nieuwe gebouw geen heel sterke relatie vertoonde met het huidige gebouw en de

omgeving. Er was al een lijst uit een bouwkundig historisch onderzoek en het

meeste hiervan kan bewaard worden, het meeste met als bestemming een provin-

ciaal depot voor restauratiedoeleinden. Ook zal te zijner tijd een website komen

met  historische feiten. Ons is gevraagd daar ook gegevens voor aan te leveren.

Bomenkap Konijnenwal:

Bewoners van de Konijnenwal hebben ons gevraagd een oordeel te geven over de

geplande bomenkap in hun straat. Dit in het kader van vervanging van het riool en

herprofilering van de straat. Aan de hand van opgevraagde rapporten komen we

tot het voorlopige oordeel dat de bomenkap niet zo rigoureus hoeft of ook geleide-
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lijker kan. We zullen een brief opstellen voor de bewoners.

Floriade: in de regio zijn de bestuurders pleitbezorgers geworden voor een

Floriade in 2022. Vaak blijven gemeenten met de financiële brokken zitten. We

vragen ons ook af wat de meerwaarde kan zijn, welke ruimtelijke gevolgen er

optreden van bijvoorbeeld een pretpark en kassen en welke  commerciële activitei-

ten er zullen zijn. We wachten het bidboek af dat in de loop van 2012 zal verschij-

nen.

Overslag Biezenburg: er is weer een stevige discussie over containeroverslag en

de gemeente Tiel heeft daarvoor het in de gemeente Neder-Betuwe gelegen

Biezenburg op het oog. We denken dat de zwaaikom van het Amsterdam-

Rijnkanaal geen beletsel is, wel zijn we bezorgd voor de gevolgen voor Echteld en

de Grote Willemspolder. Biezenburg ligt op zich strategisch aan A15, Betuwelijn

en de Waal, hoewel er geen aansluiting met het spoor is. Volgens Arnoud lopen

lokale  en bovenregionale betekenis vaak door elkaar. En misschien zijn er  op

andere plaatsen langs de Waal betere locaties. We vragen de GMF nog nadere

informatie.

Verbreding A15: momenteel zijn er veelvuldig files op de A15 ter hoogte van

Tiel. Dit kan gevolg zijn van werkzaamheden aan naburige snelwegen. De Kamer

van Koophandel zet een stevige lobby op maar misschien is dit slechts ketelmu-

ziek om op te vallen bij de vaststelling van het MIR (Meerjaren

Investeringsprogramma Ruimtelijke Projecten). Navraag bij GMF.

Stadsbouwmeester: eerder spraken we al over deze in te stellen functie ter ver-

vanging van de welstandscommissie. Nu ligt een concreet plan ter inzage. We con-

stateren dat de stadsbouwmeester slecht gevraagde adviezen kan geven, dat het

om minder gebieden gaat. We zullen een zienswijze indienen (zie onze website).

En misschien zouden we een debat kunnen organiseren over wat mooi is.

Vergaderen 2012: er is een voorstel voor de vergaderingen in 2012. Het komt op

de website, de eerste vergadering is in elk geval 7 januari op Hoveniersweg 104.

Rondvraag en afspraken: Ton komt terug op de discussie over het archeologisch

bouwen. Hij vraagt zich af of we wel voldoende tegengas hebben gegeven bij de

plannen voor Hof van Arkel en de Molenhoek. Ook omdat er vanuit de archeolo-

gische hoek kritiek is op hoe een en ander in de praktijk wordt ingevuld. Bij de

RCE zouden er ook andere inzichten zijn gekomen.

Kees neemt contact op met de GMF over overslaglocaties en A15.

Arnoud maakt concepten voor Konijnenwal en stadsbouwmeester.
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Vergaderingen 2012 Waardevol Tiel

(onder voorbehoud)

zaterdag 7 januari

zaterdag 4 februari

zaterdag 3 maart

zaterdag 7 april

zaterdag 5 mei

zaterdag 2  juni

zaterdag 7 juli

zaterdag 1 september

zaterdag 6 oktober

zaterdag 3 november

zaterdag 1 december

Vergaderplaats en tijd Hoveniersweg 104 om 14.00 uur

Agenda voor 7 januari 2012 Waardevol Tiel

Opening

Notulen 3 december 2011

Mededelingen en stukken

Vaststellen extra agendapunten

Vaststellen vergaderingen 2012

Voorontwerp Bestemmingsplan Tiel Oost

Wat verder ter tafel komt

Afspraken en rondvraag

Sluiting


