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Dit nummer van
Waardevol Tiel komt
deze maal vanwege het
komende Paasweekend
ruimschoots uit voor de
komende vergadering.
De agenda zal op de
vergadering aangevuld
moeten worden. Wat wel al bekend is zijn de gang
van zaken rond het nieuwe Streekarchiefgebouw,
brieven over de klimaatdijk en Tolhuisgebied (zie ook
onze website www.waardevoltiel.nl) en de bouw van
een grote loods aan de Rijsakkerweg. Ook zal de
kascommissie verslag doen.
U zou ook eens een kijkje moeten nemen op de
website latenwenederlandmooiermaken.nl. Daar
wordt de prikkelende stelling verkondigd: "stoppen
met bouwen, dat is pas duurzaam", met als aanvulling
"dat duurzame renovatie de leegstand bestrijdt en
goed is voor het milieu".
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U bent van harte welkom op
zaterdag 10 april 2010
aanvang 14.00 uur
Plaats:
St. Walburgstraat 1 bij Huub van
Heiningen.
Het Bestuur

Vergadering Waardevol Tiel 6 maart 2010
aanwezig: Huub, Ton, Jan, Willem, Janny, Kees en Arnoud.
Afzeggingen: Chris.
Opening door de voorzitter
Ingekomen stukken: geen
De notulen van 6 februari worden goedgekeurd.
Naar aanleiding van de notulen: het lukt niet de statuten van ons
goed te scannen, Arnoud zal nu aan de hand van de papieren versie
met knip- en plakwerk een netjes uitgelijnde versie maken.
Kees heeft nog geen contact gehad met het Waterschap en
Gemeente Tiel over de slibstort in de plas bij restaurant de Betuwe,
dit zal voor de volgende vergadering alsnog doen.
Extra agendapunten: Welstandsnota.
Website Waardevol Tiel: er is algehele waardering voor de
verbeteringen van onze website.
Er is enige discussie hoe stukken die niet van het bestuur van
Waardevol Tiel afkomstig zijn op de site geplaatst kunnen worden.
In elk geval zouden reacties van buitenstaanders duidelijk als
zodanig te herkennen moeten zijn. Voor meningen en reacties
vanuit onze eigen groep kunnen we er anders mee omgaan, eerder
is al ruimte gegeven aan Huub voor het plaatsen van stukjes. De
vraag is hoe we één en ander op een logische manier op de site
presenteren. Dit komt nog terug op de volgende vergadering.
Klimaatdijk en Tiel Oost: op basis van diverse stukken hebben
Ton en Kees een concept gemaakt van een opiniestuk over de
klimaatdijk die de gemeente Tiel in Tiel Oost beoogt. Punt van
discussie is of het accent van het stuk meer gelegd moet worden op
het financiele tekort wat oprijst bij het bestuderen van de plannen.
Een opbouw zou kunnen zijn uitgangspunt is het verminderen van
de kwel, het middel klimaatdijk deugt niet en het middel is ook nog
duur. We nemen ook de status van de Kleine Willemspolder en de
relatie met bouwplannen op.
Ton en Kees ronden de brief af en leggen deze nog een keer voor
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aan Arnoud. Daarna kan de brief voor de volgende vergadering de
publiciteit in.
Archeologie: Willem Spekking heeft namens Waardevol Tiel en
BATO ingesproken bij de hoorcommissie Parapluplan Archeologie.
Over de open brief die we willen publiceren over het
Tolhuiswalgebied is nog niet meer te melden. Willem Spekking
vraagt zich af of er echt wel archeologisch onderzoek wordt
gedaan voor de bouw start op het Schiltmansterrein. Desnoods gaan
we serieus bezwaar maken. Kees meldt dat in de Vogelbuurt
boringen worden verricht voor de archeologie van het gebied.
Tielsmaterrein: bij de behandeling van de gebiedsvisie Tiel West
werd er in de commissie Ruimte uitvoerig stilgestaan bij de status
van dit gebied. Inspreker Toos Groen van de Hertogenwijk kreeg de
steun van alle fracties voor haar pleidooi bebouwing af te wijzen
en de huidige groene status te handhaven. De wethouder kon niet
anders doen dan dit onderschrijven (inmiddels zijn we al een ronde
verder en is de status in de gemeenteraadsvergadering opnieuw
vastgesteld in groene zone, te vrezen valt dat het niet het laatste
gevecht is).
Welstand: bij de gemeente geeft men inmiddels toe dat de inspraak
rond de Welstandsnota onjuist was wat betreft de termijnen,
namelijk al beslissen terwijl de inspraak nog niet afgerond was.
Huub meldt dat bij het behandelen van de Welstandsnota de
gemeenteraad bepaald heeft dat de Dode Linge bebouwingsvrij
moet blijven.
Ook meldt Huub dat omwonenden gelijk hebben gekregen van de
commissie die hun bezwaren tegen de hoogte van het nieuwe
Regionale Archief aan de Teisterbantlaan behandelde.
35 jaar Waardevol Tiel: geen nieuws.
Rondvraag: Janny meldt dat de volgende vergadering de
samenstelling van de kascommissie bekend is.
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Vergaderingen 2010
Vergaderingen Waardevol Tiel in 2010 (onder voorbehoud)
Plaats: St. Walburgstraat 1 bij Huub van Heiningen
Tijd: 14.00
10 april
8 mei
5 juni
10 juli
4 september
2 oktober
6 november
11 december

Agenda voor 10 april 2010 Waardevol Tiel:
Opening en ingekomen stukken.
Notulen 6 maart 2010 en afspraken.
Mededelingen en ingekomen stukken
Vaststellen extra agendapunten.
Kascommissie
Perikelen rond bouw streekarchief
Klimaatdijk en kwel Tiel Oost
Tolhuisgebied
Wat verder ter tafel komt.
Afspraken, rondvraag en sluiting.

4

