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De komende vergadering
zullen we een aantal
onderwerpen behandelen
die zijn blijven liggen,
zoals het punt over ons
ledenbestand en ontwikkelingen rond welstand. Er
lijken geen echt grote
onderwerpen te zijn.
Toch spelen er wel allerlei plannen die al lang geleden in
gang werden gezet en die ontwikkeld werden met het
oog op de gewilde en verwachte verdergaande groei van
Tiel. Wij gaven al eerder aan dat Tiel te optimistisch was.
Daar komt nu ook nog de economische crisis en als
gevolg daarvan het instorten van de huizenmarkt bij. Zo
is er een vreemde tegenstelling ontstaan tussen ambitie
en realiteit. Waar ook de gemeenteraad van Tiel geen
houvast aan lijkt te hebben. Er waren kritische geluiden
over de wijzigingsbevoegdheden die B&W zich toegedacht heeft in diverse bestemmingsplannen. Dit is voor
ons ook een punt van aandacht in de komende tijd.
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Voor de komende vergadering bent U van harte welkom
op
Zaterdag 3 maart 2012
Aanvang 14.00 uur
Plaats: Hoveniersweg 104
Het Bestuur

Vergadering Waardevol Tiel 4 februari 2012
Aanwezig: Jan van Doesburg, Ton Schiltmans, Kees van Groenigen,
Janny van Keulen, Chris Koolma.
Afmeldingen: Peter Schipper en Arnoud Reijnen,
Opening: (Ton zit de vergadering voor)
De notulen van 7 januari worden goedgekeurd
Mededelingen en stukken:
Arnoud kan door de problemen van de NS met het winterweer niet
komen.
Mail over leden.
Mail van de Oudheidkamer over hotspots voor archeologie en monumenten. Dit wordt bij de volgende vergadering besproken.
Onze inspraakreactie voor voorontwerp bestemmingsplan Tiel Oost.
Brief van gemeente over Masterplan Haven-Kanaal zone. We gaan
navragen hoe de gemeente ons er bij wil betrekken. Ton en Kees hebben laatst met de gemeente gesproken over de klimaatdijk en constateerden veel verbeteringen in de nieuwste plannen. We komen op dit
gesprek terug.
Brief provincie Gelderland over sanering Echteldsedijk. We nemen
contact op met de provincie en we bekijken de relatie met het
Masterplan Haven-Kanaal zone.
Brief over vertraagde behandeling door gemeenteraad van ontwerp
bestemmingsplan Tiel Noord
Stuk uit de Gelderlander over grotere kans op windmolens in de regio.
We gaan bij de Gelderse Natuur en Milieu federatie na of ze meer
weten.
Er wordt gerefereerd aan een ander bericht in de media over de
Floriade. We constateren met enig genoegen dat de regio het niet
gehaald heeft als kandidaat voor het organiseren van dit festijn.
Stuk uit de Gelderlander over provinciale miljoenen voor Tielse projecten als Waalfront.
Bedankje van bewoners Konijnenwal voor steun tegen de bomenkap.
Brief met uitnodiging voor informatieavond bestemmingsplan
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Kanaalzone plus Startnotitie. Er wordt in de Startnotitie aandacht gegeven aan onder meer archeologie, windmolens en geluidzonering. Langs
het kanaal bij Medel wil men windmolens met een hogere ashoogte
dan nu toegestaan mogelijk maken, wat we een prima idee vinden.
Volgens Willem Spekking is in het verleden voldoende archeologisch
onderzoek verricht op Medel. De grotere geluidszone lijkt geen probleem met de aantekening dat het om een berekend gemiddelde gaat.
Vaststellen agenda: de agendapunten "ontwikkelingen rond welstand"
en "leden" worden doorgeschoven naar de volgende vergadering. Met
de aantekening dat bij welstand ook de mail van de Oudheidkamer
over archeologie en monumenten wordt betroken.
Voorontwerp bestemmingsplan Tiel Oost: enkelen van ons zijn naar
de inloopavond op 10 januari geweest, daarna is er een discussie
geweest over onze inspraak-reactie. Deze is na te lezen op onze website. We zijn nu niet ingegaan op de in het plan opgenomen wijzigingsbevoegdheden.
Wat verder ter tafel komt:
Chris weet uit directe bron dat men met het fenomeen stadsbouwmeester in Den Haag goede ervaringen heeft. Daar loopt deze zeker niet aan
de leiband van het bestuur. De kracht van de functie ligt er ook in dat
in een vroeg stadium in de gemeentelijke organisatie zaken aangekaart
worden. Dit onderwerp zullen we later nog uitvoeriger bespreken.
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 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 3 maart 2012 Waardevol Tiel
Opening
Notulen 4 februari 2012
Mededelingen en stukken
Vaststellen extra agendapunten
Ontwerp bestemmingsplan Tiel Oost
Ontwikkelingen rond welstand, monumenten en archeologie
Ledenbeleid
Stuk over Haven Kanaal zone inclusief klimaatdijk
Wat verder ter tafel komt
Afspraken en rondvraag
Sluiting
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