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De komende maand gaan
we samen met de
Oudheidkamer naar de
Raad van State om onze
bezwaren tegen het
bestemmingsplan van de
Tielse Binnenstad te
bepleiten. Er zal door de
diverse partijen reikhalzend naar de definitieve uitspraken in deze zaak uitgekeken worden, want veel
van wat er de komende jaren in de Tielse binnenstad
mogelijk zal zijn, zal worden bepaald door de beslissingen van de Raad van State. Het gaat dan bijvoorbeeld ook om de bouw in het Dominicuskwartier.
De agenda is deze maal zeer bescheiden: we kijken
of er ontwikkelingen zijn in het Tolhuisgebied en we
bespreken de laatste stand van zaken wat betreft de
bouwvergunning van de fustopslag aan de Rijsakkerweg. Daarnaast is er uiteraard ruimte voor
aanvullende punten.
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U bent van harte welkom op
zaterdag 5 juni 2010
aanvang 14.00 uur
Plaats:
St. Walburgstraat 1 bij Huub van
Heiningen.
Het Bestuur

Vergadering Waardevol Tiel 8 mei 2010
Aanwezig: Huub, Ton, Jan, Janny, en Kees.
Afzeggingen: Chris.en Arnoud.
Opening door Ton als voorzitter van de vergadering.
Ingekomen stukken:
Diverse stukken over de plannen de kwel in Tiel Oost aan te pakken. Ton
gaat ze bestuderen.
De notulen van 10 april worden goedgekeurd. Jan meldt dat het nog niet
gelukt is een beter aanzicht te maken van de nieuwbouwplannen aan de
Tolhuiswal.
Mededelingen: Kees heeft navraag gedaan bij de gemeente Tiel over de
slibstort in de plas bij restaurant de Betuwe. De Grondbank is de landelijk
werkende instantie die slib levert, waaronder bijvoorbeeld wat de gemeente
Tiel kwijt wil, het Waterschap voert de controle uit op de kwaliteit van het
slib.
Extra agendapunt: geen.
Kascommissie: bij afwezigheid van Chris kunnen de stukken van de
kascommissie niet afgerond worden. Kees zal nu aan Chris vragen zijn
handtekening te zetten.
Tweede fase bouw Dominicuskwartier: de tweede fase is van technische
aard, daarom is er vanuit die invalshoek niet iets te ondernemen om de
bouw aan te vechten.
Uitritten parkeergarage: destijds bij de rechtszaak die de
Milieuwerkgroep samen met een aantal bewoners van huizen aan de
Binnenhoek (tegenover de Kranshof) gevoerd heeft tegen de gemeente Tiel
over de in- en uitritten van de parkeergarages aan de Binnenhoek, heeft de
gemeente Tiel 2010 genoemd als jaar waarin de Binnenhoek
gereconstrueerd zou worden. Daarom is er een accoord van onze kant
geweest voor openstelling van de in- en uitritten. We zijn nu door bewoners
van de Kranshof benaderd die van de gemeente Tiel te horen hebben
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gekregen dat er voor de reconstructie pas in 2013 geld is.
We zien twee mogelijkheden voor actie: of de gemeente Tiel indringend
aan haar belofte herinneren of eerst informeren bij de gemeente hoe de
stand van zaken is. We besluiten tot het laatste , met de nadrukkelijke
voorwaarde dat de bewoners meedoen. Huub zal een concept maken.
Tolhuisgebied: we kunnen helaas de sloop van de diverse panden niet
voorkomen. Wat betreft de nieuwbouwplannen zien we grote schade voor
het archeologische bodemarchief doordat een groot aantal funderingspalen
gebruikt zal worden, en ondanks het verschil tussen aanvankelijk 360 en
later 290 palen valt te vrezen dat de schade heel groot zal zijn. Het andere
punt van zorg is de hoogte van de nieuwbouw.
Wat verder ter tafel komt: Janny merkt op dat wanneer ons 35 jarig
jubileum willen vieren september toch echt het moment is dat we er mee
aan de slag moeten.
Afspraken:

Huub maakt een conceptbrief over de Binnenhoek.
Ton bestudeert de stukken over Tiel Oost.
We wachten de bouwvergunning voor het Tolhuisgebied af.
Kees benadert Chris voor de handtekening van de
kascontrole.
Kees vraagt Arnoud wat hij bij de fustopslag heeft
geconcludeerd.

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
5 juni
10 juli
4 september
2 oktober
6 november
11 december

Agenda voor 5 juni 2010 Waardevol Tiel:
Opening.
Notulen 8 mei 2010 en afspraken.
Mededelingen en ingekomen stukken
Vaststellen extra agendapunten.
Tolhuisgebied.
Bouwvergunning fustopslag aan de Rijsakkerweg.
Wat verder ter tafel komt.
Afspraken, rondvraag en sluiting.
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