
Beste mensen,

Op de komende vergadering

zullen twee mensen van de

klankbordgroep natuur aan-

schuiven zijn. Als eerste om

van deze kant het verhaal

van de roeken en bomen aan

de Echteldsedijk  te vertel-

len, ten tweede om mee te

praten over het bomenbeleid

van de gemeente Tiel.

Nu  nieuw bouwen ook in Tiel geen grote omvang meer

heeft is het gevolg soms dat panden die opgeofferd zouden

gaan worden aan nieuwe bouw plots opgeknapt worden. In

de omgeving van het Sluisje aan de Grotebrugsegrintweg

werd als uitwerking van de al weer bijna tien jaar oude Visie

Wonen en Werken een omvangrijk nieuwbouw gebeuren

gepland. Recent is tegenover het Sluisje zo'n huis opge-

knapt, het Sluisje zelf staat er ook nog steeds. Wanneer

sloop weer meer oplevert dan behoud zal men ongetwijfeld

kiezen voor het eerste, zo zal het in Tiel nog wel even blij-

ven. De mooie Julianaschool lijkt definitief het onderspit te

delven ook al worden we als Tielse burgers opgeroepen te

behouden gebouwen aan te wijzen.

Alles waar we de komende vergadering over spreken vind U

op pagina 4.

De vergadering is zaterdag 6 april 2013
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Vergadering Waardevol Tiel 2 maart 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 2 februari 2012 worden goedgekeurd. 

Mededelingen en stukken

In het kort wordt de laatste stand van zaken verteld over de roeken aan de

Echteldsedijk. Afgesproken wordt dat andere leden van de klankbordgroep natuur uit-

genodigd worden voor de volgende vergadering.

.

Arnoud meldt dat hij nu voorzitter is van de Stichting Stadsherstel Tiel

Willem Spekking meldt dat voor Medel II al een beperkt inventariserend veldonder-

zoek onderzoek verricht is toen het nog onder Neder-Betuwe viel. Het onderzoek is

ovolledig en vervolgonderzoek door de gemeente Tiel waar het nu ondervalt is wen-

selijk.

Wilem meldt ook dat er circa 1590 een zogenaamde schepmolen in de Waal ter hoog-

te van het huidige Bellevue gelegen heeft. Deze molen gebruikte de stroming van de

Waal om papier te maken.

Brief van de provincie Gelderland over wijziging van sanering Vijvergebied. We doen

navraag.

Flyers over de GNMF Helpdesk. We verspreiden ze onder meer bij Duurzaam

Rivierenland en Streekmuseum.

Brief van 27 feb. 2013 van de GNMF met wijzigingen van de samenstelling van de

Raad van Advies en het Bestuur van de GNMF.

Vaststellen extra agendapunten

geen

Gesprek met bewoners Biezenburg over Logistieke Hotspot

Ton en Kees zij bij twee bewoners van Biezenburg op bezoek geweest. Ze zijn heel

actief bezig met  het onderwerp. Zo hebben ze contact gehad met het Rotterdamse

Havenbedrijf en hoorden daar dat men geen interesse had in Biezenburg. Voor 2050

zag men geen rol voor Biezenburg als schakel tussen Rotterdam en het achterland. De

bewoners hebben ook contacten gelegd met de provincie Gelderland en de gemeenten

Neder-Betuwe en Tiel.

Volgens de bewoners zou in het geval de terminal op Medel vol zou raken ook bij de

tegenover gelegen insteekhaven naast de glasfabriek ruimte gevonden kunnen worden

voor een tweede terminal.

Joost Reijnen van de GNMF denkt dat het in dit stadium vooral belangrijk is te infor-

meren.
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We sturen ons opiniestuk dat eerder in de Gelderlander is verschenen naar de provin-

cie te sturen.

Verbetering Binnenhoek

Na onze eerdere brief over de herinrichting van de Noordelijke Entree waaronder de

Binnenhoek, zijn we uitgenodigd voor een gesprek met de verkeersambtenaar, om

over de laatste stand van zaken van de Binnenhoek geinformeerd te worden. Kees,

Ton en Chris gaan daarheen.

Of we in een later stadium nog met fracties gaan praten bepalen we later. Veel 

We komen op het bestaan van een maquette van  de Structuurvisie. Peter Schipper zal

er ten behoeve van onze website een foto van maken

Klimaatdijk, bijeenkomst in Oosthonk

De klimaatdijk wordt tegenwoordig met mooiere woorden als waterkerend landschap

omschreven, het hele gebied aangeduid als FluviaTiel. Op 12 februari had de

gemeente Tiel betrokken mensen, andere dan die van de al bestaande klankbordgroep,

uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst in het Oosthonk. Voor Waardevol Tiel

waren Ton en Kees aanwezig. Van onze kant werd nog eens gevraagd of de verbre-

ding van de dijk aan de rivierkant komt zoals sommigen met stelligheid beweren of

aan de landzijde gebeurt. Volgens projectleider Strijker is het volstrekt duidelijk dat

verbreding aan de landzijde gebeurt en dat enkele kleine aanpassingen aan de rivier-

kant in de uiterwaard gecompenseerd moeten worden. Er werd verder uiteengezet wat

de inrichting van de Kleine Willemspolder behelst en hoe de toegankelijkheid vanuit

de wijken er uit komt te zien. De aanwezigen hadden veel kritiek op de gedachte ver-

kleining van de haven.

Voortgang van fiets- en wandelroutes

In april gaan we nog een keer fietsen om de laatste stukken in beeld te brengen. Peter

Schipper zal nu de begroeiing flink gesnoeid is het huis Inundatiedijk Zuid 27 foto-

graferen waar de blinde musicus Teunissen, dirigent van kerkkoren heeft gewoond.

Gemeentelijke Monumentenlijst/ Open Monumentendag

De samen met de Oudheidkamer voorgestelde aanvullingen van de gemeentelijke

monumentenlijst zijn nog niet helemaal rond.

De Oudheidkamer neemt niet deel aan het eventuele overnemen van de organisatie

van de Open Monumentendag. We gaan nog na bij gemeentelijk archeoloog Ilse

Schuring welke mogelijkheden er zijn.

Groene Kaart

Een extra mailadres met de naam van onze website erin voor verdere actie voor een

groene kaart kan. Wat nog duidelijk moet worden is of er voldoende ruimte, meer dan

2 Gb, beschikbaar is.
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Ook gaan we nog na wat er precies in de commissie Ruimte besloten is om daarop

onze acties op af te stemmen.

Wat verder ter tafel komt

De volgende maal vergaderen we bij BATO, dan bepalen we ook een nieuwe verga-

derlocatie.

Kees heeft aangegeven dat hij het archief van onze vereniging wil opschonen. Wat

niet direct toegankelijk hoeft te zijn gaat naar het streekarchief. Kees en Ton zullen

hiervoor een afspraak maken.

_____________________________________________________________________

Vergaderingen 2013 Waardevol Tiel

elke eerste zaterdag van de maand om 14.00 uur

de locatie wordt per keer aangekondigd

zaterdag 6 april BATO J.D. van Leeuwenstraat 15

zaterdag 4 mei

zaterdag 1  juni

zaterdag 6 juli

zaterdag 7 september

zaterdag 5 oktober

zaterdag 2 november

zaterdag 7 december

_____________________________________________________________________

Agenda voor 6 april 2013 Waardevol Tiel

Opening

Notulen 2 maart 2013

Mededelingen en stukken

Vaststellen extra agendapunten

Gesprek met burgerleden van klankbordgroep Natuur

Groene Kaart

Informerend gesprek met gemeente Tiel over verbetering Binnenhoek

Gemeentelijke monumentenlijst/Open Monumentendag

Wat verder ter tafel komt

Afspraken en rondvraag

Sluiting


