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Volgende week wordt er in
de commissie Bestuur
opnieuw gesproken over de
kap van bomen en het vernietigen van roekennesten
vorig jaar aan de
Echteldsedijk. Tot nu toe
heeft de verantwoordelijke
wethouder ontkend dat er
fouten zijn gemaakt. Misschien dat er nu zoveel feiten zijn
aangedragen die op het tegendeel wijzen dat de wethouder
er niet meer onderuit kan of wil. Samen met de leden van de
commissie Bestuur zouden ze kunnen besluiten dat je niet
zo met natuur om moet gaan.
Na tweemaal in het Streekmuseum vergaderen moeten we
nu weer uitkijken naar een andere stek. Deze komende maal
is de vergadering bij Peter Schipper, het adres staat verderop.
Op de komende vergadering praten we vooral over onderwerpen die al langer spelen, en we zullen verslag doen van
een gesprek met bewoners van Biezenburg en een bijeenkomst die de gemeente Tiel belegde in het Oosthonk om
meer betrokken mensen te horen en informeren over de ontwikkelingen van de klimaatdijk.
De volledige agenda kunt U vinden op pagina 4.
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De komende vergadering is op
Zaterdag 2 maart 2013
Aanvang 14.00 uur
Plaats: M. Noordzijstraat 28, Passewaay
Het Bestuur

Vergadering Waardevol Tiel 2 februari 2013
Aanwezig: Peter Schipper, Arnoud Reijnen, Jan van Doesburg, Ton Schiltmans,
Willem Spekking Janny van Keulen en Kees van Groenigen.
Afmeldingen: Chris Koolma.
Opening
De notulen van 5 januari 2012 worden goedgekeurd.
Mededelingen en stukken
De gemeente Tiel heeft naar aanleiding van het symposium Rond het jaar 1000 op 9
februari een boekje uitgegeven, dat heel in het kort een beeld probeert te geven van
Tiel rond het jaar 1000 zoals dat door de opgravingen in de tweede helft van de vorige eeuw gereconstrueerd is. Kees heeft een aantal exemplaren bij zich. Er is overigens ook een dikker boekwerk verschenen meer bedoeld voor archeologen en historici.
We hebben een brief gestuurd aan Raad en College over de reconstructie van de
noordelijke entree waaronder de Binnenhoek. De brief staat op onze website. Er is
naar aanleiding van deze brief een mondelinge toezegging dat we uitgenodigd zullen
worden om mee te praten over de eerste fase die de nieuwe inrichting van de
Binnenhoek betreft.
Volgens een stuk in de Gelderlander van 15 januari 2013 komt de gemeente Tiel snel
met een voorstel voor de klimaatdijk en de Kleine Willemspolder. Dat heeft ook te
maken met de voorwaarde van de provincie dat de provinciale subsidie tijdig moet
worden besteed. Hierbij zal de koppeling van gelijktijdige bouw van huizen op de klimaatdijk met de aanleg daarvan losgelaten worden. We merken op dat het erg belangrijk is dat de afvoer van kwel- en regenwater benedenstrooms voor de aanleg van de
klimaatdijk in orde moet zijn omdat al bekend is dat een van de maatregelen, het
ophogen van het Vijverterrein, een toename van de kwel in het noordwestelijke deel
van de Vogelbuurt veroorzaakt.
Er is een uitnodiging voor overleg met bewoners van Biezenburg en de GNMF over
de logistieke hotspot op 13 februari aanstaande. Ton en Kees gaan daarheen. Ton
geeft nog een recent genoemd argument aan dat Biezenburg er moet komen, namelijk
dat de sluizen in het ARK een belemmering voor de scheepvaart en goederenstroom
zouden zijn.
Bij GroenLinks is geinformeerd naar hun mening over het nieuwe bomenbeleid en
het opstellen van een groene kaart.
Vaststellen extra agendapunten
Bomenbeleid
Reconstructie Binnenhoek
We gaan naar aanleiding van onze brief over onder meer Binnenhoek graag meepra2

ten over de herinrichting. We vinden dat we de parallel we langs het spoor moeten
blijven benadrukken. En mogelijk gaan we met de diverse fracties in overleg (Ton,
Chris, Kees).
Fiets- en wandelroutes
Arnoud heeft de laatste maand vorderingen gemaakt met het uitwerken en meldt ook
dat hij extra aandacht besteedt aan het integreren van natuur en cultuur.
Jan heeft van de noordelijke route het fotomateriaal klaar, deze noordelijke route gaan
we verbinden met Kapel-Avezaath, een optie is nog Beusichem er bij te doen.
Wanneer er geschikt weer komt gaan we nogmaals een keer een fietstocht maken
(Arnoud, Ton, Peter, Jan, Kees).
Bomenbeleid
GroenLinks heeft zich hard gemaakt voor een Groene Kaart, waarbij niet alleen een
lijst bestaat van monumentale bomen maar ook de groenstructuren in kaart zijn
gebracht. Maar dit is in de raad niet haalbaar gebleken. We weten nog niet precies
hoe ons eventuele initiatief voor een Groene Kaart, ook al is het de moeite waard het
te proberen, en misschien wel achteraf, in het nieuwe bomenbeleid een plek kan krijgen. De vorm die onze actie krijgt bestaat uit een oproep aan de Tielse bevolking
waardevolle bomen te melden met een foto erbij, op een als dat mogelijk is speciaal
aan onze website gelinkt mailadres. Aan ons is het dan dit in een model van een
Groene Kaart te gieten. Arnoud gaat een persbrief opstellen. Kees doet navraag bij
Chris over het mailadres.
Gemeentelijke Monumentenlijst
Het clubje dat eerder een inventarisatieronde deed is nog niet toegekomen aan een
tweede ronde.
In het verlengde van dit onderwerp stelt Arnoud voor alsnog de mogelijkheid te bekijken het door de gemeente afgestoten organiseren van de Open Monumentendag
samen met de Oudheidkamer over te nemen. Dit jaar is het thema macht en pracht.
Arnoud neemt contact op met de voorzitter van de Oudheidkamer Menko Menaldo.
Wat verder ter tafel komt
De uitspraak van de Raad van State over het proces van bewoners van de Lingedijk
over het bestemmingsplan Tiel West wordt over een week of zes verwacht.
We gaan op zoek naar (foto)materiaal over onze oud-secretaris Tine Rijksen.
Afspraken en rondvraag
Gesprek met bewoners Biezenburg (Ton en Kees)
Chris, Kees en Ton gaan met de Binnenhoek aan de slag
Bomenbeleid: Arnoud schrijft persbrief, Kees doet navraag over mailadres
staat nog: brief aan gemeente over roundup (Arnoud)
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Vergaderingen 2013 Waardevol Tiel
elke eerste zaterdag van de maand om 14.00 uur
de locatie wordt per keer aangekondigd
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

M. Noordzijstraat 28 Passewaay

Agenda voor 2 maart 2013 Waardevol Tiel
Opening
Notulen 2 februari 2013
Mededelingen en stukken
Vaststellen extra agendapunten
Gesprek met bewoners Biezenburg over Logistieke Hotspot
Verbetering Binnenhoek
Klimaatdijk, bijeenkomst in Oosthonk
Voortgang van fiets- en wandelroutes
Gemeentelijke monumentenlijst/Open Monumentendag
Groene Kaart
Wat verder ter tafel komt
Afspraken en rondvraag
Sluiting
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