
Beste mensen,

Inmiddels hebben een viertal

van ons op een mooie dag de

ruime omgeving van Tiel

verkend voor een eerste

proeve voor materiaal voor

een fietsroute. Via het terras

van Bellevue voerde de tocht

langs de dijk richting

Zennewijnen en Ophemert.

Nadat we het Mariabos hadden verkend, kregen we en pas-

sant nog een rondleiding op het kasteel van Ophemert, waar-

bij we rondleider ruimschoots konden voorzien van onze his-

torische kennis over kasteel en omgeving. Via Varik en het

terras van het Veerhuis binnendoor terug naar Ophemert en

over de Nicolaidreef naar de Steendert en zo weer naar

Wadenooijen en Tiel. Alles bij elkaar zo'n 25 kilometer.

Elementen die we zoal beschrijven zijn oude landschapsele-

menten, nieuwe natuur, archeologische sporen en niet in de

laatste plaats veel monumentale panden.

Op de komende vergadering zullen we nog geen kennis

maken met de Stadsbouwmeester, dit zal waarschijnlijk in

oktober gebeuren. Wel zal er aandacht zijn voor de gemeen-

telijke monumentenlijst. En voor een geplande bijeenkomst

met de GMF over te realiseren terminals in Rivierenland.

Voor de komende vergadering bent U van harte welkom op 
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Vergadering Waardevol Tiel 7 juli 2012.

Aanwezig: Arnoud Reijnen, Ton Schiltmans, Kees van Groenigen.

Afmeldingen: Janny van Keulen, Chris Koolma en Jan van Doesburg.

Opening:

De notulen van 31 mei 2012 worden goedgekeurd.

Mededelingen en stukken: geen.

Vaststellen extra agendapunten: geen.

Verbeteringen website: we zijn blij met de in gang gezette andere opzet van onze website.

Zodra Chris weer op de vergadering komt bespreken we dit verder.

Contacten met de gemeente: de nieuwe stadsbouwmeester mw. Berndsen wil een kennis-

makingsgesprek met ons. We besluiten haar uit te nodigen voor de vergadering van septem-

ber.

Fiets- en wandelroutes: Ton heeft contact gezocht met de uitgever van de TRAP-boekjes.

Daaruit bleek dat met 18.000 euro zo'n opzet voor ons te duur wordt, ook als we zelf veel

voorwerk doen blijven de kosten vele duizenden euro's bedragen. We gaan daarom uit van

een andere, modulaire opzet met in eerste instantie publicatie op onze website. Men kan dan

zelf het geheel of delen printen. Als doelen van het project formuleren we in elk geval het

draagvlak voor cultuur-historie versterken, het historisch besef van inwoners vergroten en

door naamsbekendheid meer leden te krijgen. Uitgangspunt is dat de kwaliteit van de infor-

matie het goede begin oplevert. Een goede manier om te zien wat dat oplevert is als proef

in een van de komende maanden een fietstocht te maken, om al rondrijdend te noteren wat

we zoal de moeite waard vinden. Van de informatie die dat oplevert maken we dan een ver-

haal. Naast een aantal mensen van onszelf nodigen we ook andere mensen uit die waarde-

volle bijdragen kunnen geven.

Gemeentelijke Monumentenlijst: leden van Waardevol Tiel en de Oudheidkamer zijn met

de gemeente in gesprek geweest om te achterhalen welke intenties de gemeente heeft met

de herziening van de gemeentelijke monumentenlijst. Er komt een aanvullende notitie over

de intenties en een vervolggesprek.

Beeldkwaliteitsvisie Tiel: de gemeente Tiel wil een Beeldkwaliteitsvisie gaan ontwikkelen.

We parafraseren de gemeentelijke stukken: ´het probleem dat er een door de gemeenteraad

vastgestelde en een geheel omvattende visie over de gewenste beeldkwaliteit voor het gehele

grondgebied van de gemeente (binnenstad, woongebieden, dorpen, industrieterreinen en

buitengebied) ontbreekt. Vooral bij het in gang zetten van nieuwe ontwikkelingen kan de

visie als centraal kader worden ingezet voor het verder uitwerken van de gewenste beeld-

kwaliteit. Bij de gewijzigde uitvoering van de welstands- en monumentenadvisering, die

onder andere geleid heeft tot de aanstelling van een stadsbouwmeester kwam het ontbreken

van een 3 beeldkwaliteitsvisie als knelpunt naar voren. Wat wordt verstaan onder beeldkwa-
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liteit? Het gaat zowel om de bebouwde als onbebouwde omgeving. Het gaat om een samen-

hangend geheel van landschappelijke, stedenbouwkundige, architectonische, cultuurhistori-

sche structuren en eigenschappen. Het omvat alles dat te maken heeft met het beeld (fysieke

verschijningsvorm) en de beleving (betekenis). Hoe mooi een individueel bouwwerk ook

mag zijn, toch kan de beeldkwaliteit per saldo achteruit gaan wanneer de samenhang met

de omgeving verstoord raakt. Een aantrekkelijke woonomgeving of winkel/bedrijfsomgeving

met identiteit is van belang voor de emotionele betekenis en gehechtheid van de waarnemer

aan de omgeving. In directe samenhang hiermee is de toekomstwaarde en financiële waarde

van de woning of van het winkel/bedrijfspand. (economisch aantrekkelijk/waardevol) In die

omgevingen woon, winkel, werk en ontmoet je graag.´

Wij willen graag bij dit tot stand komen van deze visie betrokken worden. We denken dat

hoewel de visie van belang wordt geacht bij nieuwe ontwikkelingen, het nu vaststellen wat

de moeite waard is belangrijke huidige kwaliteiten kan benoemen.

Actualiseren woonvisie: in de commissie ruimte werd recent gesproken over het actualise-

ren van de woonvisie. De discussie ging onder meer over de stelling dat je door te bouwen

voor hoger opgeleiden deze groep kunt vasthouden dan wel aantrekken. Wij denken dat als

dit al wenselijk is zo'n beleid nauwelijks zoden aan de dijk zal zetten.

Ontwikkelingen aan de Schaarsdijkweg: er is in de media geschreven over wat er alle-

maal gebouwd zou kunnen worden in het gebied aansluitend bij taxibedrijf Krol. Er wordt

gedacht aan allerlei zaken op sportgebied en zelfs aan een nieuwe zwemaccommodatie in

een gebied dat een overgang vormt tussen stad en Lingegebied, en daarom hoge eisen stelt

aan hoe de ruimtelijke inrichting wordt ingevuld. We denken dat de huidige crisis zwaar op

de gemeentelijke financiën drukt en zal drukken, en dat dat in elk geval een rem zal zijn op

ontwikkelingen daar.

‘Geef om Gelderland’ campagne: inmiddels hebben een aantal mensen van ons op een

mooie zondag per fiets in de ruime omgeving van Tiel gefietst, langs een aantal mooie

gebieden. Zoals de Steendert, de Burense put, de Linge langs de Erichemse kade, het

Zoelense bos en de uiterwaarden richting Neerijnen. Het resultaat is te zien op

http://www.geefomgelderland.nl/ Later zullen nog meer foto's op onze eigen website gezet

worden.

Leden: punt wordt aangehouden.

Wat verder ter tafel komt:

Over de Vogelbuurt: in stukken van de commissie Ruimte van 26 juni 2012 over de

Vogelbuurt staat een regel vermeldt dat volgens de beleidsadvieskaart Archeologie van de

gemeente Tiel in het gebied waarbinnen de werkzaamheden worden uitgevoerd geen

archeologisch onderzoek nodig is wanneer het oppervlak waarbinnen de bodem dieper dan

30 cm beneden het maaiveld wordt verstoord kleiner is dan 500 m2. Omdat de bodemver4

storing deze grenzen niet overschrijden is geen archeologisch onderzoek nodig. Er worden

vraagtekens gezet bij deze zin en gaan navraag doen bij Bato.
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Over een containerterminal op Biezenburg: de provincie Gelderland en

Samenwerkingsverband Regio Rivierenland hebben meerdere locaties onderzocht en stellen

dat Biezenburg het meest geschikt is voor een containerterminal in Rivierenland. Wij zien

niet zo goed de ratio van dit verhaal, in elk geval geldt voor goederenstromen langs de Waal

dat het niet logisch is dat er in de omgeving van Tiel een onderbreking komt. We gaan ach-

ter de stukken aan om achter de argumenten te komen.

Afspraken en rondvraag:

We organiseren de eerste fietstocht, als proef voor de fietsroutes.

We nemen contact op met de stadsbouwmeester voor een afspraak.

We gaan achter de stukken aan over de containerterminal.

Bij Bato doen we navraag over de archeologie in de Vogelbuurt.

Arnoud gaat verder met de gemeentelijke monumentenlijst.

__________________________________________________________________________ 

Vergaderingen 2012 Waardevol Tiel (onder voorbehoud)

zaterdag 1 september Leeuweriklaan 14 om 14.00 uur

zaterdag 6 oktober Hoveniersweg 104 om 14.00 uur

zaterdag 3 november Hoveniersweg 104 om 14.00 uur

zaterdag 1 december Hoveniersweg 104 om 14.00 uur

Agenda voor 1 september 2012 Waardevol Tiel

Opening Notulen 7 juli 2012

Mededelingen en stukken Vaststellen

Extra agendapunten

Voortgang van fiets- en wandelroutes

Gemeentelijke monumentenlijst

Overleg met GMF

Wat verder ter tafel komt

Afspraken en rondvraag

Sluiting


