Waardevol Tiel
WERKGROEP VOOR CULTUURHISTORIE EN LEEFOMGEVING
UITGAVE FEBRUARI

2011 NO. 2

Beste mensen,
Waardevol Tiel
voortzetting van:
Milieuwerkgroep Tiel

www.waardevoltiel.nl
Voorzitter:
Arnoud Reijnen
Secretaris:
Kees van Groenigen
Penningmeester:
Janny van Keulen
jam.vankeulen@tiscali.nl
contributies/donaties
ING betaalrekening no.
3386081
t.n.v.
“WAARDEVOL TIEL”
werkgr cultuurhistorie/leefomg. te Tiel

Info:
Kees van Groenigen
Leeuweriklaan 14
4005 EV Tiel
tel. 0344-627698
c.van.groenigen@hccnet.nl

Onze komende vergadering zal voor een
groot deel in het teken
van onze jubileumviering staan. Noteert U
vast in uw agenda:
zaterdagmiddag 26
februari in de St. Hyacinthus Kapel. Het jubileum krijgt de vorm van een mini-symposium.
Er zullen drie sprekers komen die elk een ander
aspect van de historie van Tiel zullen belichten.
Uiteraard krijgt U binnenkort een uitnodiging en
programma met uitvoeriger informatie. In de
notulen verder op in dit blad staat al iets meer
over de sprekers.
Onze vergadering is op

g
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zaterdag 5 februari 2011
aanvang 14.00 uur

Plaats:
St. Walburgstraat 1 bij Huub van Heiningen.
Het Bestuur

Vergadering Waardevol Tiel 8 januari 2011.
aanwezig: Huub, Arnoud, Ton, Janny,Jan en Kees.
Opening.
De notulen van 11 december worden goedgekeurd.
Mededelingen en stukken.
Via Arnoud is een uitnodiging gekomen voor de nieuwjaarsborrel van
Duurzaam Rivierenland, waar Ton Ruigrok gelijk afscheid zal nemen als
voorzitter. Kees zal er heen gaan.
Extra agendapunten.
Toegangsbrug tot Thedingsweert vanaf de Lingeweg.
Voorbereidingen jubileum Waardevol Tiel.
We vieren het jubileum in de vorm van een mini-symposium. De locatie is
de St. Hyacinthus Kapel in het Dominicus kwartier waar we maximaal 80
personen kunnen ontvangen. Als dag leggen we vast dat dit op zaterdagmiddag 26 februari plaat vindt.
Het grootste deel van de bijeenkomst zullen voordrachten door drie sprekers
zijn. Het zijn Peter Schipper, uit Tiel, die een verhaal zal houden over
monumenten in Tiel. Als tweede spreker komt Koos Steehouwer, archeoloog en bouwhistoricus. Zijn verhaal zal onder meer de historische relatie
van Tiel met de omgeving belichten. De precieze inhoud van zijn verhaal is
nog niet bekend. De laatste spreker is Patrick Timmermans, cultuur-historicus uit Brabant. Het thema van zijn verhaal zal zijn: wat levert al die aandacht voor cultuur-historie op? De archeologie neemt hij mee in zijn verhaal.
Arnoud noemt nog het gegeven dat Tiel altijd een grensstad is geweest.
Huub geeft het advies om de sprekers te vragen hun verhaal ook visueel te
maken.
Arnoud zal de week na de vergadering een briefing voor de sprekers maken.
De verdere afspraken met Peter Schipper en Koos Steehouwer zullen door
Kees gedaan worden, Arnoud doet dit met Patrick Timmermans.
De concept-uitnodiging van Arnoud zal wat ingekort worden.
Janny zal een draaiboek-commissie voorzitten waar verder Ton, Jan en Kees
aan meedoen.
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Voorstel vergaderingen in 2011.
Het voorstel wordt aangenomen, Arnoud maakt een voorbehoud voor enkele
datums.
Plein 36.
De gedachte aantasting van de monumentale status is onterecht gebleken.
Het bijzondere van de huizen tussen Plein en Weerstraat is de knik in de
huizen halverwege en de functie als stadsmuur die daar aanwezig is
geweest.
Brug bij Thedingsweert.
We komen na de vorige vergadering nog terug op de brug. We denken dat
elke oplossing voor de verkeersproblemen grondaankopen vereist. Daarbij
gaan we uit van behoud van de brug en een minimale aantasting van het
landschap. We zullen nogmaals contact opnemen met de bewoners van
Thedingsweert.
Wat verder ter tafel komt.
Huub kaart de ontwikkelingen van diverse bouwplannen in de binnenstad
aan. Het lijkt erop dat de gemeente Tiel probeert zich zelfs, ondanks verplichtingen door uitspraken van de Raad van State over archeologie, aan
minimale verplichtingen te onttrekken. Bij de Tolhuiswal heeft het
Waterschap in tegenspraak wat de gemeente Tiel zegt, niet verboden om
archeologisch onderzoek te doen. Hetzelfde geldt voor de nabijgelegen
onderstuk van de voormalige molen. Bij het Hof van Arkel stelt de gemeente dat de voormalige ambachtsschool aldaar alle archeologie heeft vernield.
Bij de nieuwbouw van Blijdestein wordt nu gesteld dat “archeologisch
begeleid” voldoende is. Dit houdt in dat enkel wanneer er tijdens de bouwwerkzaamheden op iets van archeologische waarde wordt gestuit er aandacht aan wordt besteedt. In de praktijk komt dit neer op veel gelegenheid
er geen aandacht aan te besteden. Bij de bouwplannen aan de Oliemolenwal
ter hoogt van de Voorstad ten slotte , gaat de gemeente ook uit van geen
noodzaak van archeologisch onderzoek.
Rondvraag en sluiting.
Geen punten.
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Vergaderingen 2011 (onder voorbehoud)
Plaats: St. Walburgstraat 1 bij Huub van Heiningen.
Tijd: 14.00
5 februari
5 maart
9 april
7 mei
4 juni
9 juli
3 september
1 oktober
5 november
10 december

Agenda voor 5 februari 2011 Waardevol Tiel:
Opening.
Notulen 8 januari 2011 en afspraken.
Mededelingen en stukken
Vaststellen extra agendapunten.
Voorbereidingen jubileum Waardevol Tiel
Wat verder ter tafel komt.
Afspraken, rondvraag en sluiting.
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