
Beste mensen,

Waardevol Tiel was uitgeno-

digd om bij de raadsvergade-

ring van 18 januari in te

spreken bij het agendapunt

waar onze brief over de

stadsbouwmeester werd

behandeld. De hele discussie

over het welstandsbeleid had

een merkwaardig verloop.

Leek het aanvankelijk dat de meeste fracties wel gevoelig

waren voor ons argument dat een stadsbouwmeester ook

ongevraagd moet kunnen adviseren, na enige tijd trokken de

meeste fracties, zoals onze voorzitter zei, hun keutel toch

weer in. Want ongevraagd advies zou inhouden dat de slager

zijn eigen vlees zou keuren, waarbij gemakshalve maar ver-

geten werd dat dan ook gevraagd op hetzelfde moet neerko-

men. En aan de vraag of je wilt dat een stadsbouwmeester

überhaupt onafhankelijk is en hoe je dat dan organiseert, kom

je zo natuurlijk helemaal niet toe.

De enige partij die hier wel een helder verhaal had was de

fractie van D66.  Hulde!!

Op de komende vergadering zullen we nog wat ingaan op

een en ander en misschien bekijken wat we toch alsnog in de

toekomst kunnen doen.

Ook voor de andere onderwerpen bent U van harte welkom
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Vergadering Waardevol Tiel 7 januari 2012

Aanwezig: Jan van Doesburg, Ton Schiltmans, Peter Schipper, Kees

van Groenigen

Afmeldingen: Chris Koolma, Willem Spekking, Janny van Keulen en

Arnoud Reijnen,

Opening 

De notulen van 3 december worden goedgekeurd 

Mededelingen en stukken:

In onze laatste vergadering besloten we een brief op te stellen ter

ondersteuning van bewoners van de Konijnenwal, die ons vroegen wat

wij vonden van de rigoureuze kap die de gemeente van zins is. De brief

is na te lezen op onze website. 

Ook besloten we op de laatste vergadering een zienswijze te sturen aan

het College van B&W over de positie van de stadsbouwmeester. Ook

deze brief staat op onze website. De voorstellen kwamen eerder aan de

orde in de gecombineerde vergadering van de commissie Ruimte en

Bestuur op 24 november 2011, waar wij niet bij zijn geweest of voor

waren uitgenodigd. Boze tongen beweren dat hier sprake is geweest

van bewuste opzet om criticasters buiten de deur te houden. Feit is dat

onze brief pas geschreven kon worden na dat de politieke discussie al

gevoerd was. En de meeste fracties de voorstellen steunden. 

De secretaris meldt dat er het laatste jaar meerdere leden opgezegd

hebben. We besluiten dit onderwerp een komende vergadering ook in

aanwezigheid van alle bestuursleden te bespreken.

Navraag bij de GMF leert dat de provincie niet gaat meebetalen of voor

gaat financieren aan de verbreding van de A15. En geld van het Rijk

zal er ook voorlopig niet inzitten. Wat betreft een overslaglocatie op

Biezenburg wordt er voor realisatie ook financiële middelen van het

bedrijfsleven verwacht. Concrete plannen heeft de GMF nog niet

gezien.

Vaststellen agenda en extra punten: geen extra punten
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Vaststellen vergaderingen in 2012: het voorgestelde schema wordt

goedgekeurd

Voorontwerp bestemmingsplan Tiel Oost: van 19 december 2011 tot

en met 29 januari 2012 ligt het plan ter inzage en kunnen in die periode

inspraakreacties worden gegeven. Het gebied waar het over gaat ligt

ten noorden en oosten van het centrum langs Voor de Kijkuit en Kijkuit

en vervolgens onder de spoorlijn tot aan het A’dam Rijnkanaal. Een

gebied met heel diverse bebouwing waar onder meer gebrek aan (open-

baar) groen, verkeersproblematiek die botst met ruimtelijke structuren

en kwel spelen. We gaan in elk geval naar de inloopavond op 10 janu-

ari en bekijken daarna of we een inspraakreactie maken.

Wat verder ter tafel komt:

Vanaf 12 februari zijn door Jan verzorgde foto’s van Waardevol Tiel in

de Boekenlegger te zien.

Peter Schipper ontvangt graag het rapport van de Milieuwerkgroep

over het Inundatiekanaal. De secretaris zal een pdf toezenden.

Al weer een tijd geleden verscheen in de Gelderlander een pleidooi van

de directeur van Passewaay 7, behorend bij KlokOntwikkeling. In het

stuk werden 7 redenen opgesomd waarom er toch vooral uitgebreid

moest worden in Passewaay, en niet ingebreid in de bestaande stad. We

vragen ons af of we de zeer opportunistische argumentatie onweerspro-

ken moeten laten. Stel dat deze firma in plaats van Passewaay grondpo-

sities zou hebben in Buren, het antwoord is duidelijk. Het stuk zal naar

Arnoud gestuurd worden.

Afspraken en rondvraag

Voor de volgende agenda een punt over het opzeggen van leden.

We gaan ons met het voorontwerp BP Tiel Oost bezighouden.
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Vergaderingen 2012 Waardevol Tiel

(onder voorbehoud)

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 4 februari 2012 Waardevol Tiel

Opening

Notulen 7 januari 2012

Mededelingen en stukken

Vaststellen extra agendapunten

Ontwerp-bestemmingsplan Tiel Oost

Ontwikkelingen rond welstand

Leden

Wat verder ter tafel komt

Afspraken en rondvraag

Sluiting


