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Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar
2011. Hopelijk kunnen
clubs als de onze genoeg
veerkracht ontwikkelen
om ons zelfbewust te
weer te stellen tegen de
krachten die zich vanuit
bestuurlijk Den Haag over Nederland proberen uit te
rollen.
Is het U trouwens ook opgevallen dat het illegale vuurwerk dit jaar extra hard knalde? Volgens jeugdige deskundigen gaat het hierbij om nitraatbommen.
De komende tijd staat voor ons in het teken van de
voorbereidingen van de jubileumbijeenkomst.
Daarnaast gaan de andere zaken waar we ons tegen aan
bemoeien gewoon door. Op de agenda van de komende
vergadering staat bijvoorbeeld het pand Plein 36 op de
agenda, waar het de vraag is of de procedure voor de
beoogde verandering van het gebruik wel in alle openbaarheid is verlopen.
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Onze vergadering is op
zaterdag 8 januari 2011
aanvang 14.00 uur
Plaats:
St. Walburgstraat 1 bij Huub van
Heiningen.
Het Bestuur

Vergadering Waardevol Tiel 11 december 2010
aanwezig: Huub, Ton, Janny, Arnoud, Chris en Kees.
Afzeggingen: Jan.
Opening.
De notulen van 6 november worden goedgekeurd. Huub merkt op dat de WOB procedure via de informele weg nog moeizaam verloopt en dat daarom maar een formele
brief opgesteld moet worden.
In- en uitgaande stukken.
Een zienswijze over het voorontwerp bestemmingsplan Tiel West en een ontvangstbevestiging. Er wordt opgemerkt dat in de eerdere “visie Tiel West” het complex
Badhuisplein expliciet genoemd werd.
Jan is op 24 november naar het Gelders Debat in Druten geweest, waar Waalweelde
het onderwerp was. Tiel kwam niet in de discussie voor en de aanwezige provinciale
bestuurders hadden zich zelf de mond gesnoerd (wie geeft er een reële kijk op
Waalweelde?).
Mededelingen.
Na de wijkschouw Tiel Oost, is er overleg geweest met de wethouder en Chris
Koolma. Op de website van de gemeente staat dat er vanaf 2002 wordt gewerkt aan
de plan ontwikkeling van het profiel van de Binnenhoek. Er is ook geen duidelijkheid
over de speelvoorziening naast de Heuvelhof tegenover het Vinkenstraatje.
De wethouder heeft schriftelijk laten weten dat hij geschrokken is van de reacties,
maar dat vanaf nu alles beter wordt.
Extra agendapunten.
Punten die Ton al eerder heeft genoemd:
Inbreng van van buurtvereniging MEMO wat betreft bestemmingsplan Tiel Noord
De voornemens van Kunst Entree Tiel (KET) en dan vooral wat bij de Berenkuil
gedacht is.
Het bestemmingsplan Tiel West en dan het gebied tussen Krol en de spoorlijn. We
hebben dit punt al verwerkt in onze zienswijze.
De eventuele monumentale status van de toegangsbrug tot Thedingsweert vanaf de
Lingeweg.
Plannen Westluidense Poort.
Enkelen van ons zijn bij de avond op 24 november geweest. Als positieve punten
worden genoemd de woonfunctie op de goede plek, het veel minder massale bouwvolume en de eventuele afname van het bouwvolume bij Slokker. Wel zien we als risico
de langdurige financiële verplichtingen van de gemeente.

2

Voorontwerp bestemmingsplan Tiel West.
Er is tevredenheid over de tot totstandkoming van de zienswijze. De Oudheidkamer
heeft in hun zienswijze punten van ons overgenomen. Wanneer de uitnodiging voor
een zitting van de hoorcommissie komt moeten we het zo organiseren dat meerdere
personen het woord kunnen voeren.
Inbreng van buurtvereniging MEMO bestemmingsplan Tiel Noord.
Bij de volgende ronde van de inspraak zullen we de inbreng van MEMO meenemen.
We weten niet of de Elzenpasch een ontwerp van Zocher is, het is wel het enige park
in Engelse landschapsstijl. Die afweging geldt ook voor het geven van een natuur- en
verbindingsstatus aan de groenstroken van Rivierenlandlaan en Burg. Meslaan.
Brug bij Thedingsweert.
De brug is een van de twee toegangen naar de verschillende gebruikers van
Thedingsweert. Het gaat om een geklonken stalen brug uit de periode rond 1900.
Voor auto's is alleen de toegang vanaf de provinciale weg te gebruiken. Deze laatste
toegang is momenteel gevaarlijk en daarom zoeken Provincie en Gemeente naar een
veilige oplossing. Of de andere toegang dan in beeld moet komen is niet zonder meer
voor de hand liggend en kan ook gevolgen hebben voor de mogelijkheden de brug
een monumentale status te geven. Wij zullen eerst contact op nemen met bewoners
van Thedingsweert.
Kunst Entree Tiel (KET)
Onze bezwaren tegen hoge objecten bij de omgeving van de Berenkuil lijken strijdig
met de voornemens van de KET. Er is voor ons geen reden op dit moment anders
tegen onze bezwaren aan te kijken. Wel zullen we de mensen achter KET een keer
uitnodigen om over hun plannen en onze bezwaren te praten.
Voorbereidingen Jubileum Waardevol Tiel.
Inmiddels hebben Janny, Jan en Kees een bezoek gebracht aan de St. Hyacinthus
Kapel in het Dominicus kwartier en ze zijn enthousiast over de mogelijkheden, de
voor- en nadelen zijn duidelijk en ook de prijs is acceptabel. Als datums houden we
een van de zaterdagen 19 en 26 februari 2011 aan. Het thema is het belang van de
historische omgeving voor mensen.
Als sprekers wordt gedacht aan een archeoloog die de ondergrond belicht, iemand die
het een en ander over monumenten vertelt en een derde persoon die het over het landschap heeft.
Wat verder ter tafel komt.
Geen punten.
Rondvraag en sluiting
Geen punten.
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Vergaderingen Waardevol Tiel in 2011 (onder voorbehoud)
Plaats: St. Walburgstraat 1 bij Huub van Heiningen
Tijd: 14.00
8 januari
5 februari
5 maart
9 april
7 mei
4 juni
9 juli
3 september
1 oktober
5 november
10 december

Agenda voor 8 januari 2011 Waardevol Tiel:
Opening.
Notulen 11 december 2010 en afspraken.
Mededelingen en stukken
Vaststellen extra agendapunten.
Voorstel vergaderingen in 2011
Voorbereidingen jubileum Waardevol Tiel
Plein 36
Wat verder ter tafel komt.
Afspraken, rondvraag en sluiting.
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