
Beste mensen,

In België komen ze met een

smog-alarm bij 70 micro-

gram fijnstof per kubieke

meter, hier pas bij 200. Over

de zinvolheid van maatrege-

len om het verkeer langza-

mer te laten rijden om zo de

smog terug te dringen hoor

je in Nederland verschillen-

de geluiden. Toch is het verschil in hoeveelheid fijnstof waar-

bij alarm wordt geslagen opmerkelijk. Het longfonds zou

graag de Belgische normen zien. Bij de Tielse Binnenhoek

denkt men dat binnen enkele jaren de norm van luchtveront-

reiniging overschreden wordt. Daarom werkt de gemeente nu

aan plannen om dat tegen te gaan. Maar of de normen ook

iets zeggen over de huidige schadelijkheid is misschien wel

heel betrekkelijk.

Een ander voorbeeld van betrekkelijkheid: deze week pleitte

de woordvoerder van ProTiel in de commissie Ruimte er

voor elke mogelijkheid aan te grijpen in nieuwe bestem-

mingsplannen lastige kwesties als het voorkomen van zoiets

als modderkruipers of archeologische waarden opzij te zet-

ten. Ook de woordvoerster van de VVD liet  een soortgelijk

geluid horen. Gelukkig pareerde wethouder van Rhee deze

geluiden deskundig door er onder meer op te wijzen dat je

wettelijke taken dient uit te voeren en achteraf duurder uit

kunt zijn.

Voor de agenda kijkt U op pagina 4
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Vergadering Waardevol Tiel 5 januari 2013

Aanwezig: Jan van Doesburg, Kees van Groenigen, Janny van Keulen,  Arnoud

Reijnen, Ton Schiltmans, Peter Schipper en Willem Spekking

Afmeldingen: Chris Koolma

Opening:

De notulen van  1 december 2012 worden goedgekeurd. 

Naar aanleiding  van de notulen: 

De brief over roundup komt nog.

Een definitieve vergaderlocatie wordt nog later bepaald. Voorlopig in

Streekmuseum.

Opmerkelijk: In het informele circuit hoorden we van een logistieke manager

werkzaam in Medel dat deze niets vernomen had van de plannen voor

Biezenburg.

Mededelingen en stukken:

Ons artikel over Biezenburg is 15 december 2012 in de Gelderlander versche-

nen.

Knipsel over plannen voor retailpark op Hondsgemet

Knipsel over nieuw bomenbeleid van Tiel. We gaan de mening van GroenLinks

peilen.

Knipsel over de reconstructie van de Binnenhoek

Agendapunten:

Het agendapunt Binnenhoek schuift naar achteren omdat Chris Koolma evt. nog

komt.

Fiets- en wandelroutes:

Arnoud meldt dat hij de laatste maand geen tijd heeft kunnen vrijmaken om ver-

der te gaan met het uitwerken van het materiaal. Willem noemt de mogelijkheid

om wandelroutes rond het centrum te combineren met een kwartetspel.

Gemeentelijke Monumentenlijst:

Lou Dalderup, Arnoud Reijnen, Peter Schipper en Wim Veerman zijn op een erg

koude zondagmorgen door de stad gewandeld om nog een en ander aan mogelij-

ke kandidaat-panden voor de gemeentelijke monumentenlijst te ontdekken.

Hierbij werd met name gelet op schaal en maatvoering, en zo zijn 10 panden

voorlopig toegevoegd. In februarui wil men nog een ronde houden.

Peter  meldt naar aanleiding van bovenstaande dat op de tekening van de van de

nieuw te bouwen H&M panden de schaal en de maatvoering alleszins meevalt.
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Willem meldt dat veel bouwdelen die vermeld werden op de advieslijst gered

zijn voor hergebruik in andere objecten.

Logistiek hotspot Biezenburg:

Momenteel is er geen belangrijk nieuws te melden over Biezenburg. We nemen

wel contact op met  de GNMF.

St. Joseph Stichting/Vinkenhof:

Er is naar aanleiding van berichten over het opknappen van de Vinkenhof con-

tact geweest met eigenaar SCW. De SCW meldt dat men alles in overleg met de

gemeente doet. Het complex staat momenteel niet op de gemeentelijke monu-

mentenlijst, maar zou naar ons idee toch in goede handen moeten zijn bij de

SCW. In het eerste contact via de Oudheidkamer is de SCW gevraagd de nodige

monumentale voorzichtigheid te betrachten, en toepassing van kunststof kozij-

nen te vermijden. In het algemeen zoveel mogelijk oude elementen te behouden

of terug te brengen.

We gaan toch nog een brief aan de SCW schrijven om een en ander onder de

aandacht te brengen, waarbij een afschrift naar de gemeente gaat.

Reconstructie Binnenhoek:

We hebben eerder overleg over de reconstructie gemist. Omdat er nu stukken

zijn die voorgelegd worden aan de commissie Ruimte lijkt het ons goedgekeurd

wanneer wij ook naar een en ander kijken. Chris, Kees en Ton gaan hiermee aan

de slag.

Afspraken en rondvraag: 

Contact met GNMF over Biezenburg (Kees)

We schrijven brief aan SCW over Vinkenhof (Arnoud)

Chris, Kees en Ton gaan met de Binnenhoek aan de slag

Brief aan gemeente over roundup (Arnoud)
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Vergaderingen 2013 Waardevol Tiel

plaats en tijd: Streekmuseum 14.00

zaterdag 2 maart

zaterdag 6 april

zaterdag 4 mei

zaterdag 1  juni

zaterdag 6 juli

zaterdag 7 september

zaterdag 5 oktober

zaterdag 2 november

zaterdag 7 december

Agenda voor 2 februari 2013 Waardevol Tiel

Opening

Notulen 5 januari 2013

Mededelingen en stukken

Vaststellen extra agendapunten

Verbetering noordelijke entree waaronder Binnenhoek

Voortgang van fiets- en wandelroutes

Gemeentelijke monumentenlijst

Wat verder ter tafel komt

Afspraken en rondvraag

Sluiting


