
Beste mensen,

We hebben de afgelopen

weken voor twee plannen

zienswijzen ingediend, voor

het ontwerp bestemmings-

plan Tiel Oost en het tweede

in samenspraak met de

Gelderse Natuur en

Milieufederatie over de nieu-

we Omgevingsvisie 2013

van de provincie Gelderland. Vooral het bestemmingsplan

voor Tiel Oost vergde door de omvattendheid veel tijd.

U kunt de beide zienswijzen terugvinden op onze website.

Aanstaande zaterdag komen we voor de tweede maal bij

elkaar op onze  nieuwe vergaderlocatie, Kerkstraat 32.

Op de vergadering mogen we hoogst waarschijnlijk een

nieuw lid verwelkomen, iemand die al eerder lid was van de

vroegere Milieuwerkgroep.

Op de agenda staan tot nu toe geen echt nieuwe punten en

hopelijk kunnen we de agendapunten fietsroutes en aanvul-

ling gemeentelijke monumenten binnenkort afsluiten.

Voor de overige agendapunten  kijkt u op pagina 4

Voor de komende vergadering bent U van harte welkom op
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Vergadering Waardevol Tiel 1 juni 2013

Aanwezig: Janny van Keulen, Kees van Groenigen, Ton Schiltmans,

Peter Schipper, Willem Spekking, Chris Koolma en Jan van Doesburg.

Afmeldingen: Arnoud Reijnen.

Opening: Ton Schiltmans zit de vergadering voor.

De notulen van 4 mei 2013 worden goedgekeurd.

Naar aanleiding van de notulen meldt Ton dat men binnen ProTiel

denkt dat de extra verhoging van de Echteldsedijk/klimaatdijk een ver-

eiste is van Rijkswaterstaat. Ons lijkt dit onwaarschgijnlijk, maar we

doen navraag bij de gemeentelijke projectleider.

Er wordt gevraagd of we eerder kennis hebben genomen van het sloop-

bestek van de Julianaschool. Dit blijkt zo te zijn. Ans Roefs heeft

gevraagd hoe definitief de sloop is, Kees zal haar antwoorden dat het

echt definitief is. Wel met de toevoeging dat het verzet tegen sloop eer-

der en breder had moeten zijn.

Mededelingen en stukken

Een brief van de gemeente Tiel over tervisielegging van het ontwerp

bestemmingsplan Tiel Oost. Er is eveneens een ontwerp bestemmings-

plan Kanaalzone tervisie gelegd. Kees neemt het intiatief voor verdere

acties.

Na ons eerdere gesprek met de verkeersambtenaar over de Binnenhoek

is nu het ontwerp bekend en moeten we de balans opmaken.

De provincie Gelderland heeft een Omgevingsvisie gepubliceerd. Een

zienswijze indienen kan tot en met 2 juli. De GNMF organiseert een

lokale bijeenkomst om een reactie voor te bereiden. Daarnaast kunnen

we ook als Waardevol Tiel een zienswijze indienen. Onderwerpen van

belang voor ons zijn onder meer de Logistieke Hotspot in Biezenburg

en de bescherming van het Tielse buitengebied, Ton en Kees gaan hier-

mee aan de slag.

We hebben een nieuw lid, Kees en Ton zullen hem benaderen voor een

kennismaking.

Een vervolggesprek over de Tielse Cultuurhistorische Dag vind plaats

op 12 juni, Kees gaat daar heen en mogelijk Peter.
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Extra agendapunt: Inventarisatie aanvulling gemeentelijke monumen-

ten.

Nieuwe vergaderlocatie

We zijn heel erg te spreken over de nieuwe vergaderlocatie.

Ontwerp BP Tiel Oost

Eerder hebben we gereageerd op het voorontwerp, de gemeente heeft

met onzer opmerkingen niets gedaan. Het plan is nu uitgebreider. Kees,

Ton en Chris gaan ermee aan de slag, Bovendien zullen we leden van

de klankbordgroep natuur om specifieke inbreng over flora en fauna

vragen.

Reconstructie Binnenhoek

De reconstructie van de noordelijke entree is vanwege financiële rede-

nen voorlopig beperkt tot het stuk Vinkenstaat-Hoveniersweg. Er is

tegemoet gekomen aan de eerdere doelstelling de wegas naar oostelijke

richting  te verschuiven door de oostelijke rijbaan te verleggen.

De door de gemeente geraadpleegde bewoners zijn het eens met wat nu

voorligt, voor ons ontstaat de situatie dat er geen draagvlak voor een

andere inbreng  is. We zullen dan ook instemmen met dit ontwerp.

Foto's waardevolle bomen

De oproep foto's van waardevolle bomen in te sturen heeft nog weinig

succes. Peter Schipper zal leden van de Oudheidkamer benaderen.

Gemeentelijke Monumentenlijst

Peter Schipper heeft en (voorlopige) lijst met aanvullingen klaar. De

lijst omvat zowel woonhuizen als fabrieksgebouwen, woonhuizen soms

in een ensemble, geheel complex of als rijtje van arbeidershuizen. Deze

lijst is samengesteld uit de inventarisatie in de bebouwde kom van Tiel,

van het buitengebied komen er nog aanvullingen.



Fiets- en wandelroutes

We spreken af dat we op zondag 16 juni om 14.00 uur, bij goed weer,

weer gaan fietsen vanaf Buitensporig. Dat wordt dan het laatste deel.

Afspraken en rondvraag

door secretaris:

Actie BP Tiel Oost, Kanaalzone en Omgevingsvisie

Plannen fietstocht op 16 juni

Vergaderingen 2013 Waardevol Tiel

Elke eerste zaterdag van de maand om 14.00

zaterdag 6 juli Kerkstraat 32 

zaterdag 7 september

zaterdag 5 oktober

zaterdag 2 november

zaterdag 7 december

Agenda voor 6 juli 2013 Waardevol Tiel

Opening

Notulen 1 juni 2013

Mededelingen en stukken

Vaststellen extra agendapunten

Zienswijze Ontwerp BP Tiel Oost

Zienswijze Omgevingsvisie provincie Gelderland

Reconstructie Binnenhoek

Fiets- en wandelroutes

Wat verder ter tafel komt

Afspraken en rondvraag

Sluiting
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