
Beste mensen,

Tiel heeft inmiddels een over-

schot aan woningbouwlocaties.

Na het inzicht dat afvlakkende

bevolkingsgroei de behoeft aan

woningen vermindert, kwam

de economische crisis er nog

bovenop.

Destijds schreven we over de

Structuurvisie 2030 dat een

beleid dat er op gericht is

zoveel mogelijk mensen naar de stad te halen en daarbij vooral te

mikken op beter gesitueerden omdat het gemiddeld inkomen per

hoofd van de bevolking te laag zou zijn, schadelijke gevolgen

heeft voor de Tielse gemeenschap. Er wordt veel tijd en gemeen-

schapsgeld gestoken in het pogen nieuwe mensen naar Tiel te

halen – geld en energie die o.i. beter gestoken zouden kunnen

worden in verbetering van het bestaande publiek domein en aan-

trekkelijker maken van de stad, waardoor minder Tielenaren de

gemeente metterwoon de rug zullen toekeren en Tiel als aantrek-

kelijke leefgemeenschap op de kaart komt.

Nu wil de SVT de eigen grondposities in Passewaay gebruiken

om goedkoper te bouwen, maar of daarmee de beste manier is

gekozen om aan de wensen van inwoners van de stad tegemoet te

komen is gezien wat we schreven de vraag. En dat de gemeente

aan de wensen van de inwoners tegemoet komt wanneer ze de op

zich juiste keus voor inbreiden nog steeds wil combineren met

mikken op beter gesitueerden van buiten is misschien een ander

manco.
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Vergadering Waardevol Tiel 2 mei 2012

Aanwezig: Arnoud Reijnen, Jan van Doesburg, Kees van Groenigen en Ton

Schiltmans  

Afmeldingen: Janny van Keulen, Willem Spekking en Chris Koolma

Opening 

De notulen van 7 april 2012 worden goedgekeurd.

Mededelingen en stukken:

stuk uit Stad Tiel van 2 mei 2012 over Badhuisplein

campagne ‘Geef om Gelderland’ van Gelderse Natuur en Milieufederatie

(GNMF)

Vaststellen extra agendapunten: Badhuisplein en campagne ‘Geef om

Gelderland’

Badhuisplein: de Stad Tiel meld dat de SVT de woningen aan het Badhuisplein

niet langer wil slopen en dat bewoners in de gelegenheid zullen worden gesteld

hun woning te kopen. Wij zijn zeer verheugd dat sloop van de baan is. Momen-

teel speelt ook een procedure om het complex op de gemeentelijke monumenten-

lijst te zetten. Wij willen meer weten hoe behoud, verkoop en monumentenstatus

onderling samen gaan hangen. Het lijkt ons dat voor verkoop er eerst een monu-

mentale status op de huizen moet komen. We gaan een en ander uitzoeken.

Bestemmingsplan Tiel West en Voorontwerp Tiel West – Bedrijven Papesteeg:

wat betreft het Bestemmingsplan Tiel West hebben we na overleg met de

Oudheidkamer net als hun niet naar de Raad van State te gaan.

Hoewel we zeer ongelukkig zijn met de bedrijven aan de Papesteeg en we het

liefst de bedrijvigheid zien verdwijnen zien we nu geen aanleiding iets met het

Voorontwerp Tiel West – Bedrijven Papesteeg te doen.

Enquête Gemeentelijke Monumentenlijst: de Oudheidkamer legt naar aanlei-

ding van het opnieuw vaststellen van de gemeentelijke monumentenlijst haar

leden de vraag voor wat in elk geval op de lijst moet blijven dan wel komen. De

vraag aan ons is of we ook onze leden hierin willen betrekken. Wij doen mee en

gaan overleggen met de Oudheidkamer op welke manier.

Andere ontwikkelingen: Bato heeft contact gehad met de gemeente over het

gebied Voorstad/ Oliemolenwal en de opgravingen van het Hof van Arkel. Wat

betreft het eerste is de informatie dat de ontwikkelaar  aangeeft  zo min mogelijk

de archeologie wenst te verstoren. Over  het concrete hoe en wat is de gemeente

overigens nog in overleg.
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Over de stand van zaken rondom de Hof van Arkel heeft de gemeente aan de

archeologen verzocht om informatie te verschaffen.

We gaan hier zelf ook nog achteraan.

Leden: nog niet bij alle oud-leden is navraag gedaan over de reden van hun

opzegging. Onze plannen voor wandel- en fietsroutes komen nog.

Campagne ‘Geef om Gelderland’: Eind april is de GNMF de campagne ‘Geef

om Gelderland’ gestart. Onder het motto “Zet jouw natuur op de kaart” roepen ze

mensen op om hun favoriete Gelderse natuurplek te delen met anderen, door een

foto van zichzelf op die plek op een digitale kaart te zetten op de website geefom-

gelderland.nl. 

We zullen onze leden over de campagne informeren en oproepen mee te doen.

Verdere informatie: op 27 juni a.s. wordt de kaart aan Provinciale Staten van

Gelderland overhandigd. Die dag moeten zij belangrijke besluiten nemen over

investeringen in de natuur. Als basis daarvoor ligt er een akkoord dat is gesloten

tussen Gedeputeerde Staten en de Gelderse ‘manifestpartners’: een brede coalitie

van organisaties op het gebied van natuur, landschap, landbouw en water. Het is

nog geen uitgemaakte zaak dat Provinciale Staten hiermee akkoord gaat, sommige

partijen willen fors meer bezuinigen op de natuur.

Meepraten over Haven Kanaal Zone: inmiddels zijn Ton en Kees naar de start

van de klankbordgroep Masterplan Haven-Kanaalzone op 11 april geweest. De

aanwezigen hadden het vooral over de de gevolgen voor de havenomgeving. Veel

mensen waren hier zeer bevreesd voor. Ook waren velen niet overtuigd van het

nut van de voorgestelde maatregelen voor de kwel. Daarom komt er eerst nog een

aparte bijeenkomst over dit onderwerp.

Afspraken en rondvraag:

Van Badhuisplein, Hof van Arkel en Voorstad wordt nog verdere informatie

gevraagd.

Navraag oud-leden.

Het onderwerp wandel- en fietsroutes komt later.

Voor de rondvraag zijn er geen punten.
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Vergaderingen 2012 Waardevol Tiel

(onder voorbehoud)

woensdag 31 mei !! Hoveniersweg 104 tijd 19.30 i.p.v. zaterdag 2  juni

zaterdag 7 juli

zaterdag 1 september

zaterdag 6 oktober

zaterdag 3 november

zaterdag 1 december

Vergaderplaats en tijd Hoveniersweg 104 om 14.00 uur

Agenda voor 31 mei 2012 Waardevol Tiel

Opening

Notulen 2 mei 2012

Mededelingen en stukken

Vaststellen extra agendapunten

Fiets- en wandelroutes analoog aan TRAP Buren

Enquête Oudheidkamer gemeentelijke monumentenlijst

Geef om Gelderland campagne

Leden

Wat verder ter tafel komt

Afspraken en rondvraag

Sluiting


