
Beste mensen,

Het is eindelijk volop

voorjaar en velen van

U zijn volop in hun

tuin bezig of

ondernemen hun

eerste wandel- of

fietstocht.

Vergaderonderwerpen lijken op te drogen. Toch

leert de ervaring dat juist in de zomermaanden

er cruciale kwesties spelen. Zo'n kwestie zou de

tweede fase van het Dominicuskwartier kunnen

zijn. In elk geval heeft de gemeente vergunning

verleend en staat het onderwerp op onze agenda

voor de komende vergadering.

Ook op de agenda een oude zaak namelijk de

uitritten bij de Binnenhoek/Binnenheuvel.

U bent van harte welkom op 

zaterdag 8 mei 2010

aanvang 14.00 uur

Plaats: St. Walburgstraat 1 bij Huub van

Heiningen.
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Vergadering Waardevol Tiel 10 april 2010

aanwezig:  Huub, Ton, Jan, Janny, Kees en Arnoud.

Afzeggingen: Chris.

Opening door de voorzitter

Ingekomen stukken:

Brief Raad van State over bodemprocedure bestemmingsplan binnenstad

28 juni. Arnoud regelt dit met Menko Menalda van de Oudheidkamer.

Brief van gemeente Tiel over vaststelling paraplu-bestemmingsplan

archeologie door gemeenteraad. Er is een termijn van 6 weken voor een

rechtsgang naar een hogere instantie. Arnoud bekijkt dit.

Ontvangstbevestiging van ons bezwaarschrift tegen een fustopslag aan de

Rijsakkerweg. Er wordt nog om kopie van onze statuten (inmiddels

verstuurd) gevraagd om te toetsen of we belanghebbende zijn.

Uitgaande stukken:

Brief over klimaatdijk, brief over Tolhuiskwartier, .bezwaarschrift tegen

de bouw van een fustopslag aan de Rijsakkerweg.

De notulen van 6 maart 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 agendapunt is de bouw van de fustopslag aan de Rijsakkerweg.

Kascommissie: de commissie bestaande uit Jan van Doesburg en Chris

Koolma heeft de financiën in orde bevonden en het voorstel de

penningmeester te dechargeren wordt aangenomen. Door afwezigheid van

Chris zal op een later tijdstip ondertekening van de stukken plaatsvinden.

Er wordt door de kascommissie wel op gewezen dat wanneer we

gezamenlijk procedures voeren er een duidelijke rekening moet zijn.
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Bouw van het nieuwe RAR- en SCW-complex:

Huub overweegt dat wat hij over dit onderwerp toepasselijk acht in de

openbaarheid te gaan brengen.

Klimaatdijk en Tiel Oost: het stuk dat Ton en kees gemaakt hebben over

de klimaatdijk en de kwel in Tiel Oost staat inmiddels op onze website. We

proberen het stuk ook in een of meer bladen gepubliceerd te krijgen.

Maandag 12 april is er een thematische bijeenkomst over het water in Tiel

Oost en daarna de ondertekening van het gebiedscontract door de gemeente

Tiel en het Waterschap. Het contract is een weergave van de afspraken die

gemaakt zijn over de wateropgavevan Tiel Oost. Kern is dat water leidend

is bij de gebiedsontwikkeling en dat er een goed functionerend

watersysteem ontstaat in Tiel Oost. Kees gaat naar deze bijeenkomst.

Tolhuiskwartier: zoals al gemeld is er een brief over het Tolhuiskwartier,

van de hand van Arnoud specifieker over de waarde van een aantal te

slopen panden en de archeologische waarde van het gebied, De brief is

inmiddels in de Gelderlander geplaatst. De brief is ook terug te vinden op

onze website.

Jan gaat een montage maken van de nieuwbouwplannen.

Bouw van een fustopslag aan de Rijsakkerweg: we hebben ons aangesloten

bij de bezwaren van een aantal bewoners aan de Uiterdijk tegen de

bouwvergunning van de inmiddels al gebouwde  loods en een

bezwaarschrift ingediend. Het bezwaarschrift is terug te vinden op onze

website.

Wat verder ter tafel komt: Gebiedsvisie Tiel West: bij de behandeling van

de visie in de raad heeft Huub ingesproken. Er werd opnieuw, met

algemene stemmen, bepaald dat het Tielsmaterrein onbebouwd dient te

blijven. Compenserende bouw kan elders plaatsvinden. De Commissie

Bestuur gaat er binnenkort verder over praten.

Rondvraag en sluiting: er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag,

de voorzitter sluit de vergadering.
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Vergaderingen 2010

Vergaderingen Waardevol Tiel in 2010 (onder voorbehoud)

Plaats: St. Walburgstraat 1 bij Huub van Heiningen

Tijd: 14.00

8 mei

5 juni

10 juli

4 september

2 oktober

6 november

11 december

Agenda voor 8 mei 2010 Waardevol Tiel:

Opening en ingekomen stukken.

Notulen 10 april 2010 en afspraken.

Mededelingen en ingekomen stukken

Vaststellen extra agendapunten.

Kascommissie

Tweede fase bouw Dominicuskwartier

Uitritten Binnenhoek

Tolhuisgebied

Wat verder ter tafel komt.

Afspraken, rondvraag en sluiting.


