
Beste mensen,

Pijnlijk voor

Waardevol Tiel en

Oudheidkamer, die

samen optrokken bij

het aanvechten van de

bouwvergunning

eerste fase voor het

Dominicuskwartier, is dat inmiddels de

procedure bij de rechtbank is gestaakt. Op de

komende vergadering kijken we terug en zullen

we bespreken hoe we verder gaan.

Hoe moet het verder met het oplossen van de

kwel in Tiel Oost? De daarvoor door Tiel

gepromote klimaatdijk lijkt ons niet het

geschikte middel. Op de vergadering wat we

daarover uitgezocht hebben. Voor de andere

onderwerpen: zie de agenda op bladzijde vier.

U bent van harte welkom op 

zaterdag 6 februari 2010

aanvang 14.00 uur

Plaats: St. Walburgstraat 1 bij Huub van

Heiningen.

Het Bestuur

Waardevol Tiel
voortzetting van:

Milieuwerkgroep Tiel

www.waardevoltiel.nl

Voorzitter:

Arnoud Reijnen

Secretaris:

Kees van Groenigen

Penningmeester:

Janny van Keulen

jam.vankeulen@tiscali.nl

conributies/donaties
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Vergadering Waardevol Tiel 9 januari 2010

aanwezig: Arnoud, Huub, Chris, Ton, Jan, Janny en Kees.

Afzeggingen: geen.

Opening

Ingekomen stukken:

notitie februari 2009 van Grontmij, i.o.v. de gemeente Tiel, over effect van klimaatdijk op

kwel en grondwateroverlast in Tiel Oost (behandelen bij agendapunt Klimaatdijk).

Brieven van bezwarencommissie van 17 december 2009 en 7 januari 2010 over ons

bezwaarschrift Dominicuskwartier (behandelen bij agendapunt bouwvergunning

Dominicuskwartier).

Notulen 12 december 2009 worden goedgekeurd.

Mededelingen: geen.

Vaststellen extra agendapunten: welstandsnota en sluitingstijden cafés.

Vergaderingen in 2010: voorstel wordt goedgekeurd.

Inspraak Structuurvisie 2030: op 16 en 17 december heeft een hoorcommissie,

samengesteld uit het midden van de commissie ruimte, diegenen die een zienswijze hebben

ingediend over de ontwerp Structuurvisie in de gelegenheid gesteld de zienswijze

mondeling toe te lichten. Dit voordat de gemeenteraad een besluit zal nemen over de

zienswijzen en het ontwerp Structuurvisie. Waardevol Tiel heeft in de persoon van Huub

van Heiningen als gemachtigde van de GMF ingesproken, Willem Spekking heeft dit

namens Waardevol Tiel en de Oudheidkamer gedaan. De bijeenkomst was er niet naar dat

nieuwe zaken naar voren konden komen, het was meer een herhaling van wat al schriftelijk

naar voren werd gebracht. Het advies van de hoorcommissie is nog niet bekend.

Website Waardevol Tiel: webmaster Chris heeft een aantal zaken veranderd die de website

duidelijker maken. Ook is de hele inhoud voor zoekmachine Google nu te vinden. We gaan

meer van de inhoud van ons blad op de site zetten. Dat geldt ook voor stukken die we over

diverse onderwerpen opstellen, zij het eventueel in samengevatte vorm.

Klimaatdijk en Tiel Oost: de notitie van de Grontmij gaat over twee aanvullende

berekeningen voor het zgn. Integraal Schetsontwerp  Tiel Oost 2030, op verzoek van de

Gemeente Tiel. Uit het stuk blijkt ons inziens niet duidelijk dat de klimaatdijk een goede

oplossing vormt voor het oplossen van de kwel-problematiek in Tiel Oost. Uit andere

stukken die op internet te vinden zijn lijkt het concept klimaatdijk meer gericht te zijn op

klimaatbestendigheid en niet doorbreken, gecombineerd met de mogelijkheid te kunnen

bouwen op de brede dijk. Ton en Kees gaan dit verder uitzoeken en maken een notitie. 

Bestemmingsplan binnenstad en bouwvergunning Dominicuskwartier: nadat we samen

met de Oudheidkamer medio december 2009 een bezwaarschrift hadden ingediend over de

eerste bouwvergunning voor het Dominicuskwartier, schreef de bezwarencommissie een
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brief waarin ze stelde dat we met ons bezwaarschrift te laat waren en verzocht om een

reactie. Op deze reactie waarin we stelden dat volgens de informatie van de gemeente Tiel

zelf we niet te laat waren, kwam  op 7 januari een nieuwe reactie van de

bezwarencommissie met een voor ons negatief advies aan B&W. Het wachten is nu op het

besluit van het college. We gaan er vanuit dat voor de tweede fase van de bouw van het

Dominicuskwartier en andere projecten in de binnenstad nog steeds de uitspraak van de

Raad van State geldt, dat het bestemmingsplan binnenstad geschorst is en er voor ons nog

steeds juridische mogelijkheden zijn.

Op dit moment ligt er een zgn. parapluplan archeologie ter visie. Arnoud regelt met de

Oudheidkamer een reactie.

Welstandstoezicht: in de nota die nu voor inspraak is gepubliceerd, is sprake van een

geheel nieuwe opzet, waarbij grote delen van Tiel vrij zijn van welstandstoezicht. Volgens

Huub heeft de Gelderlander het goed verwoordt door te stellen dat het alleen de politiek is

die om een nieuwe opzet vraagt, en dan vooral uit de fracties van ProTiel en de VVD. Het

welstandstoezicht  functioneert  juist heel goed de laatste jaren.

Hoewel de voorstellen voor de binnenstad een verbetering kunnen vormen, zijn ze voor

bijvoorbeeld de schil rond de binnenstad een vrijbrief voor projectontwikkelaars. We gaan

een reactie geven waarvoor Huub een concept maakt.

Alcoholmisbruik: vanuit de Hertogenwijk vraagt men steun voor een initiatief dat

alcoholmisbruik onder met name jongeren wil bestrijden. Het initiatief is geïnspireerd op

een project van een tiental gemeenten in Noord-Holland Noord (West-Friesland). Een

maatregel zou kunnen zijn de ongebreidelde sluitingstijden van cafés in te perken. We

vinden het een sympathiek initiatief. We gaan wel eerst bekijken of dit bij onze

doelstellingen past.

35 jaar Milieuwerkgroep/ Waardevol Tiel: het lukt ons niet iets op heel korte termijn te

organiseren. De vraag of we het jubileum gaan vieren wordt wel positief beantwoordt.

Inhoudelijk vind de vergadering de thema's landschap en cultuurhistorie het best aansluiten

bij onze bezigheden. Voor beide onderwerpen zoeken we een goede spreker. We informeren

bij GMF, Geldersch Landschap, Lingelandschap, Heemschut etc. De mensen van het eerste

uur zoals Aafje Ippel, Arend Houtkoop, Geert van Atteveld en Ton van der Mond kunnen

voor andere informatie zorgen.

Streefdatum voor een bijeenkomst is september 2010.

Huub vraagt nadrukkelijk ons archief te gebruiken. Voor de jaren 1975 - 1987 ligt dit in het

streekarchief. We gaan na of het aanbod van de Zwerfkei (gratis gebruik van de ruimte

indien we samen met hun organiseren) ook geldt voor de nieuwe locatie aan de

Schaepmanstraat.

Rondvraag: Arnoud vraagt Kees emailadres van Toos Groen toe te sturen.
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Vergaderingen 2010

Vergaderingen Waardevol Tiel in 2010 (onder voorbehoud)

Plaats: St. Walburgstraat 1 bij Huub van Heiningen

Tijd: 14.00

6 februari

6 maart

10 april

8 mei

5 juni

10 juli

4 september

2 oktober

6 november

11 december

Agenda voor 6 februari 2010 Waardevol Tiel:

Opening en ingekomen stukken.

Notulen 9 januari 2009 en afspraken.

Mededelingen

Vaststellen extra agendapunten.

Dominicuskwartier

Website Waardevol Tiel.

Structuurvisie

Klimaatdijk en kwel Tiel Oost

Welstandsnota

Parapluplan archeologie

Wat verder ter tafel komt.

35 jaar Waardevol Tiel

Afspraken, rondvraag en sluiting.


