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Laatst hoorde de secretaris
het woord Tiel op de radio,
de reden was de onthulling
van een replica van de
Betuwefabriek in
Madurodam. Men had een
oud fragment van eind jaren
‘80 opgediept waar voorzitter Arnoud Reijnen pleitte
voor behoud van de gebouwen van de Betuwe. Dit is maar
heel gedeeltelijk gelukt zoals we inmiddels weten.
Een student bestuurskunde die het fragment ook hoorde
vroeg mij waarom in Tiel niet zoals op veel andere plaatsen
alternatieve bestemmingen worden gezocht voor oude gebouwen. Het antwoord dat ik gaf was dat men in Tiel al heel
lang de stad aantrekkelijker denkt te maken voor mensen met
hogere inkomens. Maar over het hoofd ziet dat die mensen
juist geen minderwaardigheidscomplex krijgen van “oude
zooi”, maar het eerder de aantrekkelijkheid van een stad vinden uitmaken, terwijl er in de Tielse politiek veelal als sta in
de weg voor de gewenste vooruitgang tegenaan wordt gekeken. Contraproductief kortom. En ook dat er nog niets veranderd is: dat het gebouw van de Julianaschool honderd meter
vanaf de Betuwe nu doelwit is van sloop.
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Info:
Kees van Groenigen
Leeuweriklaan 14
4005 EV Tiel
tel. 0344-627698
c.van.groenigen@hccnet.nl

Op 3 september houden we onze maandelijkse vergadering,
U bent daarvoor van harte welkom op
Zaterdag 3 september 2011
Aanvang 14.00 uur
Plaats: St. Walburgstaat 1 bij Huub van Heiningen.
Het Bestuur

IN MEMORIAM JAN GROENHUIJZEN
Wij wisten dat Jan Groenhuijzen zijn einde voelde naderen, ook al
had hij zijn ziekte, kanker, al jaren overleefd. Jan werd lid van toen
nog de Milieuwerkgroep, nog voor de oprichting van Pro Tiel. Soms
waren we even een verzamelpunt voor mensen die de bestuurlijke
cultuur in Tiel wilden veranderen. Jan was in onze vergaderingen een
betrokken lid, was nieuwsgierig in de goede betekenis van het woord.
Hij gaf zijn mening en lokte discussie uit.
De bestuurlijke cultuur van Tiel was ten tijde van de affaire KellenWest trouwens reden voor Jan om zijn raadslidmaatschap voor de
PvdA op te geven. Toen Pro Tiel daadwerkelijk tot stand kwam verliet
Jan onze vergaderingen weer maar bleef wel lid. Evengoed konden
we een beroep op hem doen bij het opzetten van een goede financiºle administratie. Het contact bleef.
En zoals bekend was hij tot voor kort raadslid voor Pro Tiel. Bij zijn
afscheid als raadslid bleek uit de massale aanwezigheid van velen
hoezeer men Jan waardeerde. Wij zullen Jan missen.
Bestuur Waardevol Tiel

Vergadering Waardevol Tiel 9 juli 2011
aanwezig: Huub van Heiningen, Willem Spekking, Jan van Doesburg, Kees
van Groenigen, Janny van Keulen, Peter Schipper
Afmeldingen: Ton Schiltmans, Chris Koolma, Arnoud Reijnen, Lou Dalderup
Opening, Willem Spekking zit voor
De notulen van 4 juni worden goedgekeurd.
Mededelingen: oud-secretaris en erelid Tine Rijksen ligt momenteel in het
ziekenhuis. Kees zorgt dat ze een bos bloemen krijgt.
Stukken: (1) nadere stukken over parkeren bij de hof van Arkel (2) stukken
van het uitvoeringsprogramma van de provincie Gelderland, (3) brief van
Waardevol Tiel van 7 juni aan de gemeenteraad over verloedering van Tiel
(de raad heeft er niets mee gedaan), (4) krantenbericht uit Gelderlander van
16 juni over het opknappen van de bouwwerken van het Inundatiekanaal.
(Peter Schipper merkt op dat het maaien van de berm langs het kanaal zodanig gebeurt dat veel bloeiende planten verdwijnen).
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Extra agendapunten: Julianaschool, Molenhoek, Welstandstoezicht.
Julianaschool: er is naar aanleiding van onze brief van 22 mei (staat op onze
website) vanuit de afdeling onderwijs aangegeven dat men een gesprek wil.
Dit is inmiddels wel 6 weken geleden. Het stuk met beschrijving van de
Julianaschool van de hand van Peter Schipper staat op onze site. We gaan
ook steun van anderen zoeken.
Molenhoek: inmiddels zijn de diverse gebouwen gesloopt. Huub merkt op
dat vanuit de gemeente Tiel feiten zijn verdraaid. Bijvoorbeeld dat het
Waterschap graven ter plekke niet zou toestaan. Wat niet waar is. Dat de
gemeente Tiel de plek niet van groot archeologisch belang vindt, in tegenstelling met wat in het projectenoverzicht “Het blauwe boekje” staat waar de
plek als van nationaal belang geldt.
Ook met de wijze waarop “archeologisch vriendelijk bouwen” wordt ingevuld zijn we niet enthousiast. Uitgangspunt zou moeten zijn dat bekend is
wat de bouw eventueel verstoort, wat daarna de mogelijkheid biedt te kiezen
tussen of niet verstoren (in situ laten, om toekomstige, betere archeologie
mogelijk te maken) of wanneer duidelijk is dat de bouw veel bodemarchief
zal vernielen wel op te graven. Het inzetten van grondradar waar nu over
gesproken wordt en er geen consequenties aan kunnen verbinden wat daarna,
vindt de vergadering onvoldoende.
In de komende tijd zullen een aantal mensen van Waardevol Tiel en
Oudheidkamer verder praten, een eventuele verdere juridische procedure sluiten we niet uit
Welstandstoezicht: het eerdere streven om welstandstoezicht steeds verder
te marginaliseren lijkt vanuit de gemeenteraad weer terug gedraaid te worden. De komende tijd praat de Raad hier verder over. Wij zullen de meningsvorming met een brief aan de Raad ondersteunen.
Interview Stad Tiel: we zijn tevreden over het interview dat Erik de Bruin
geschreven heeft, het interview staat inmiddels ook op onze site.
Nota Cultuurhistorie: in deze nota, beschikbaar op de website van de
gemeente Tiel stelt men zich tot doel om het verleden van de stad te promoten. Het gaat dan om zowel archeologie als monumenten. Bij gemeentelijke
monumenten zouden er wel panden van de bestaande lijkt af moeten, een
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inventarisatie van alle panden is dan eerst nodig. De vraag is of we daar mee
willen instemmen. Willem Spekking wijst erop dat de Cultuurhistorische
Waardenkaart al dezelfde gegevens bevat. Huub meent dat we ook als ongevraagde partner de zaak kunnen beïnvloeden.
Hof van Arkel hoorzitting: Huub heeft ons bezwaarschrift tijdens een hoorzitting van de bezwarencommissie toegelicht. Onze kritiek richt zich vooral
tegen de volstrekte onderwaardering van de archeologie, gevolg van of gelegitimeerd door de ondermaatse archeologische rapportage. Bij de bouwtekeningen ontbrak een palenplan. Eerder was ook het uiterlijk na kritiek van
welstand aangepast maar in een tweede ronde is de kritiek terzijde geschoven.
Rondvraag: er wordt gevraagd naar de plannen rond Scheer en Foppen. De
plannen zijn grootschalige winkelgelegenheid waarvoor een bestemmingsplanwijziging nodig is.

Vergaderingen 2011 (onder voorbehoud)
3 september
1 oktober
5 november
10 december
Agenda voor 3 september 2011 Waardevol Tiel
Opening
Notulen 4 juni 2011
Mededelingen en stukken
Vaststellen extra agendapunten
Molenhoek
Hof van Arkel
nota Cultuurhistorie
Julianaschool
Wat verder ter tafel komt
Afspraken, rondvraag en sluiting
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