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Voor de vergadering van
aanstaande zaterdag 4 mei
komen we bij elkaar in het
restaurant van Buitensporig
aan het Stationsplein. Al
enige tijd zijn we op zoek
naar een blijvende vergaderlocatie, en wat het wordt na
deze bijeenkomst is nog
even afwachten.
Inmiddels is Waardevol Tiel met een oproep gestart naar
inwoners van Tiel om foto’s naar onze website
www.waardevoltiel.nl in te sturen, met zo mogelijk een
beschrijving erbij waarom de boom waardevol is. U heeft er
in de Zakengids of de Stad Tiel over kunnen lezen. Ook op
onze website staat de oproep beschreven. We praten er verder
over op de vergadering.
Een ander punt voor de vergadering betreft de plannen van
Tiel met het gebied langs de waaldijk tussen Waalkade en
A’dam-Rijnkanaal, nu FluviaTiel genoemd, op de website
van de gemeente vind u er meer over:
www.tiel.nl/default.asp?A1PID=53786PSXX&A1SID=42712
0097
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Voor de volledige agenda kijkt u op pagina 4
Voor de komende vergadering bent U van harte welkom op
Zaterdag 4 mei 2013
Aanvang 14.00 uur
Plaats: Restaurant Buitensporig
Het Bestuur

Vergadering Waardevol Tiel 6 april 2013
Aanwezig: Janny van Keulen, Arjen Sijpkes, Arnoud Reijnen, Kees van Groenigen, Willem
Spekking en als gasten Annelies Koopman en Fabrice Ottburg.
Afmeldingen: Ton Schiltmans, Jan van Doesburg en Peter Schipper.
Opening
De notulen van 2 maart 2013 worden goedgekeurd
Mededelingen en stukken
Een mail over het slopen van de Julianaschool (tegenwoordig Prins Willem
Alexanderschool) met de vraag of het sloopplan voldoet. Deze vraag is doorgespeeld naar
Arnoud en Menko Menaldo van de Oudheidkamer.
Een knipsel van 3 april 2013 uit de Stad Tiel met de kop “Sloop PWA-school onvermijdelijk”
Opvallend argument van de kant van de wethouder om de sloop te rechtvaardigen:
“Bovendien was de PWA geen gemeentelijk monument en is het dat nooit geworden”. Een
klein bouwsteentje voor een cirkelredenering.
Gesprek met burgerleden van klankbordgroep natuur
Annelies Koopman en Fabrice Ottburg zijn namens de burgerleden van de klankbordgroep
aanwezig om over het werk van de klankbordgroep een en ander vertellen. Dit ook door de
gebeurtenissen in 2012 met de roekennesten aan de Echteldsedijk.
Heel recent hebben Fabrice en anderen de locaties inTiel waar roekenpopulaties aanwezig
zijn geinventariseerd en gefilmd. Deze tellingen zijn vergeleken met eerdere officiële tellingen in december 2012 van bureau Tauw. Deze tellingen van Tauw waren veel lager. Een
verklaring hiervoor is volgens de gasten dat december niet de officiële periode voor tellingen is.
Een ander opmerkelijk punt wat nog niet eerder naar oren was gekomen was: een kaartje
waaruit valt af te leiden dat ook ook de gemeente Tiel een grondpositie heeft op de locatie
waar roekennesten zijn verstoord.
De klankbordgroep natuur (KB) bestaat al sinds 2004. Het doel was het betrekken van deskundige inwoners bij het natuurbeleid van de gemeente Tiel. In zowel uitvoerende als
beleidsmatige zin. Volgens Annelies en Fabrice is dit doel onvoldoende uit de verf gekoment. Bij de Echteldsedijk speelden zowel asbestsanering en natuurbeleid en ging dit grandioos mis ten koste van de roeken. Na eerdere blunders van de gemeente was dit reden bij
hogere instanties aan de bel te trekken.
Eerder ging het mis met roekennesten in 175 bomen langs de provinciale weg bij
Thedingsweert, waar een kapvergunning werd verleend zonder onderzoek naar de ecologie.
Volgens Annelies en Fabrice hangt veel af van de kundigheid van de ambtenaar die de KB
begeleidt, dit is iets waar de politieke en ambtelijke organisatie gewicht aan moet toekennen.
Naast hoe de KB opgetuigd wordt, is het doorgaan van de KB ook een kwestie van vertrouwen, hiervoor is een gepland gesprek op 17 april belangrijk.
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Groene kaart
Vanuit Waardevol Tiel horen we graag de mening van de KB over de nieuwe opzet van het
bomenbeleid waar de gemeente Tiel aan werkt. Destijds is er met de KB wel gesproken
over een nieuwe opzet van het bomenbeleid. Wij denken dat beter in beeld moet worden
gebracht wat er zoal aan waardevolle bomen en boomstructuren in Tiel is, zowel in ecologische als cultuurhistorische zin. Dan kom je al gauw uit bij het tot nu toe niet gekozen
Groene Kaart model. De KB leden zullen binnenkort een reactie aan ons sturen. Men geeft
ons mee de structuurkaart van het bomenbeleidsplan uit 2005 op te vragen. En bij het IVN
vogelwerkgroep heeft men gegevens van bomen met holenbroeders.
Welk model er ook wordt gekozen, volgens Fabrice is het altijd zaak de gegevensbestanden
actueel te houden, wat inhoudt dat oude gegevens eruit gaan en nieuwe erin.
De Gelderse Natuur en Milieufederatie gaat een meldpunt instellen waar inwoners van
Gelderland met klachten over het kappen van bomen en het bomenbeleid terecht kunnen.
De website hiervoor is www.meldpuntbomenkap.nl
We besluiten op korte termijn een artikel voor de huis-aan-huis bladen maken en op onze
eigen website een meldpunt maken waar men een foto van zijn of haar waardevolle boom
naar toe kan sturen.
Gemeentelijke Monumentenlijst
De mensen van Waardevol Tiel en Oudheidkamer die werken aan voorstellen voor uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst, gaan morgen, 7 april een tweede wandeling
maken rond de binnenstad. Zij letten dan op panden uit zowel 18de , 19de als 20ste eeuw.
Binnenhoek
Er is een gesprek geweest van waardevol Tiel met de gemeente Tiel over de aanpak van de
Binnenhoek. Omdat het nog om gegevens gaat die voorlopig zijn en die niet met de
gemeenteraad zijn gedeeld, is terughoudendheid wat betreft naar buiten brengen van onze
kant gevraagd.
Op de vergadering is het volledige verhaal wel verteld. We zijn wel blij met het feit dat er
iets gebeurd, niet met het feit dat er wel erg beknibbeld wordt met de uitvoering en het
gegeven dat de oudbouw relatief veel hinder zal blijven ondervinden. Wel hebben we het
idee dat enkele suggesties van onze kant serieus zullen worden bekeken. Wanneer de plannen voor bespreking in de commissie voorgelegd worden zullen we voorafgaand voor overleg de fracties benaderen.
Fiets- en wandelroutes
Bij geschikt weer zullen we op 14 april nogmaals een fietstocht maken om nog meer materiaal voor de fietsroutes te krijgen.
Afspraken en rondvraag
Arnoud schrijft stuk voor huis-aan-huis-bladen over oproep foto’s van bomen, Kees legt
contact met de bladen en onze webmaster
We vergaderen 4 mei in Buitensporig
14 mei fietstocht
Gegevens opvragen bij Gemeente en IVN over bomen
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Vergaderingen 2013 Waardevol Tiel
zaterdag 4 mei
zaterdag 1 juni
zaterdag 6 juli
zaterdag 7 september
zaterdag 5 oktober
zaterdag 2 november
zaterdag 7 december

Restaurant Buitensporig 14.00 uur

Agenda voor 4 mei 2013 Waardevol Tiel
Opening
Notulen 6 april 2013
Mededelingen en stukken
Vaststellen extra agendapunten
Foto’s waardevolle bomen
Voorlopig Ontwerp FluviaTiel
Voortgang van fiets- en wandelroutes
Gemeentelijke monumentenlijst
Wat verder ter tafel komt
Afspraken en rondvraag
Sluiting

Twee foto’s van wat nu nog de Julianaschool is
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