
Beste mensen,

Aanstaande zaterdag komen

we bij elkaar op een nieuwe

vergaderlocatie, Kerkstraat

32. We zijn de eigenaar zeer

erkentelijk voor het feit dat

we hier mogen vergaderen.

Nadat een jaar geleden het

voorontwerp van het bestem-

mingsplan Tiel Oost is ver-

schenen, is nu het ontwerp van het plan vanaf 16 mei gedu-

rende zes weken ter inzage. In deze periode kan men een

zienswijze indienen, wat we net als eerder bij het vooront-

werp zeker zullen doen.

In het nieuwe plan wordt ook het gebied van de Binnenhoek

opgenomen waar nu nog een apart bestemmingsplan geldt.

Bij de nu bekende plannen voor de reconstructie voor de

Binnenhoek lijkt men af te wijken van wat destijds in het nu

nog geldende bestemmingsplan beoogd werd. Of we hier vol-

doende argumenten vinden om bezwaar te maken is punt van

discussie.

Het bestemmingsplan  is in te zien op de website van de

gemeente Tiel:

http://www.tiel.nl/default.asp?A1PID=180806PSXX&A1SID=2811525201347

Voor de overige agendapunten  kijkt u op pagina 4

Voor de komende vergadering bent U van harte welkom op

Zaterdag 1 juni2013

Aanvang 14.00 uur
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Vergadering Waardevol Tiel 4 mei 2013

Aanwezig: Janny van Keulen, Arnoud Reijnen, Kees van Groenigen, Ton Schiltmans, Lou

Dalderup en Jan van Doesburg.

Afmeldingen: Peter Schipper.

Opening

De notulen van 6 april 2013 worden goedgekeurd; er staat over de te maken fietstocht 14

mei, dit moet 14 april zijn.

Mededelingen en stukken

Een brief van de gemeente Tiel over het opheffen van de Open Monumentendag in Tiel en

twee ingezonden brieven hierover uit de Gelderlander.

Knipsels over een nieuwe natuurwaardenkaart die Tiel gaat maken, een tik op de vingers

voor Tiel van het ministerie van Economische Zaken voor het vernielen van roekennesten

aan de Echteldsedijk, overleg van Tiel met BAM over grootschalige bomenkap bij het sta-

tion (hierover vragen we nadere info bij gemeente), en nog twee over onze fotografeer-een-

boom actie.

Knipsels over a) uitspraak RvS m.b.t. BP Tiel-West over onvoldoende onderbouwing van

wijzigingsbevoegdheden van B&W over bouw van woningen in stationsgebied en aanleg

derde ontsluitingsweg, b) uitspraken van Peter Schipper in de Stad Tiel over het platte

materialisme dat leidt tot sloop van de Julianaschool, c) het kolommetje van Walter Post

over de bedaagde heren van Oudheidkamer, Stadsherstel en Waardevol Tiel die tegen de

verdrukking in opkomen voor de laatste beetjes mooi stadsgezicht van Tiel, en de plannen

van Reuvers om een sloopbedrijf op het Vijverterrein te vestigen. Hierover vragen we info

bij gemeente.

Knipsels over windmolens in Tiel, inmiddels is een meerderheid van de raad tegen bouw

hiervan. We sturen de informatie door naar de GNMF.

Naar aanleiding van het knipsel over de Julianaschool ontstaat een discussie wat voor zin

het nog heeft een gelopen race te herkauwen, en of er eventueel lessen en voor wie dan

getrokken moeten worden. Een les voor onszelf zou kunnen zijn dat we de Tielse bevolking

er al vroeg bij hadden moeten betrekken.

Extra agendapunten: Kascontrolecommissie 2012 en de Open Monumentendag.

Kascontrolecommissie.

Ton en Lou vormden dit jaar de kascontrolecommissie en hebben een financieel jaarverslag

van 2012 opgesteld en een rapportage kascontrole opgesteld. De vergadering verleent op

hun voorstel de penningmeester decharge voor het gevoerde financiële beleid over 2012.

Open Monumentendag Tiel

De gemeente Tiel heeft een brief geschreven waarin de argumenten staan waarom de

gemeente de dag niet meer wil organiseren en faciliteren. Ook wordt er aangekondigd op

een ander moment in het jaar een bredere Tielse Cultuur(historie)dag te gaan organiseren.

Eerder was er al discussie of we samen met de Oudheidkamer een rol konden spelen bij het
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door  vrijwilligers organiseren van de Open Monumentendag. De conclusie is helaas nog-

maals dat dit ons niet lukt. Wel zullen we meedenken bij de nieuwe dag die de gemeente

Tiel wil gaan organiseren

Foto's waardevolle bomen

Inmiddels hebben Zakengids en Stad Tiel ons artikel geplaatst dat we voor de waardevolle

bomen actie gemaakt hebben. Ook staat het artikel op onze website. Via de website kan

men een foto insturen met liefst een tekstje waarom men de boom de moeite waard vind.

Ook op andere manieren gaan we verder materiaal bij elkaar brengen om een beeld te geven

van volgens ons te beschermen bomen en groenstructuren.

Voorlopig ontwerp Fluvia Tiel

We kunnen ons vinden in het voorlopig ontwerp van Fluvia Tiel waar de klimaatdijk onder-

deel van is. De instemming geldt ook voor de inrichting van de Kleine Willemspolder en de

Vijverberg. Wel vragen we ons af of voldoende rekening wordt gehouden met een toename

van de kwel voor een deel van de Vogelbuurt, door de beoogde verhoging van het nog

braakliggende deel van het Vijverterrein. De haven valt niet onder de voorlopige plannen,

we zijn niet enthousiast over wat daar wel eerder over is gezegd. Het benutten van het deel

van de haven tegen de Echteldsedijk aan voor drijvende woningen onttrekt dat gebied aan

de openbaarheid in plaats van het een verblijfsgebied voor de Tielse bevolking te maken en

dringt de huidige havengebruikers fysiek op een hoop. Ook het nu verder ophogen van de

klimaatdijk, meer dan vereist, ten behoeve van eventuele latere woningbouw, vinden we

niet verstandig. Dat kan later veel beter met maatwerk.

Gemeentelijke Monumentenlijst

De mensen van Waardevol Tiel en Oudheidkamer hebben hun lijst met voorstellen voor uit-

breiding van de gemeentelijke monumentenlijst klaar. Hierna komt de fase van overleg met

de gemeente welke panden er daadwerkelijk op de gemeentelijke monumentenlijst bijko-

men.

Fiets- en wandelroutes

Arnoud meldt dat de eerste van de fietsroutes zo goed als af is. Voor de andere te beschrij-

ven delen plannen we in mei of juni nog een keer een fietstocht.

Afspraken en rondvraag

door secretaris:

Verdere informatie over bomenkap bij station vragen.

Informatie over standpunt Tiel windenergie doorgeven aan GNMF

Plannen Reuvers met Vijverterrein bij gemeente nagaan

Uitspraak RvS over BP Tiel West opzoeken

Plannen fietstocht in mei/ juni



Vergaderingen 2013 Waardevol Tiel

Elke eerste zaterdag van de maand om 14.00

Kerkstraat 32 

zaterdag 1 juni

zaterdag 6 juli

zaterdag 7 september

zaterdag 5 oktober

zaterdag 2 november

zaterdag 7 december

Agenda voor 1 juni 2013 Waardevol Tiel

Opening

Notulen 4 mei 2013

Mededelingen en stukken

Vaststellen extra agendapunten

Nieuwe vergaderlocatie

Ontwerp BP Tiel Oost

Reconstructie Binnenhoek

Foto’s waardevolle bomen

Fiets- en wandelroutes

Wat verder ter tafel komt

Afspraken en rondvraag

Sluiting
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