
Beste mensen,

De vakanties afgelopen

en sleutelen aan een

rechtse coalitie in Den

Haag. Wanneer deze

coalitie er komt, valt te

vrezen dat er flink zal

worden gekapt in de

“linkse hobby's”.

Misschien is de werkelijkheid sterker en wordt er naar

verstandige krachten binnen CDA en VVD geluisterd.

Een voorproefje van wat er kan gebeuren was recent

nog de dreigende korting van provinciale subsidie

voor de Gelderse Milieu Federatie.

Waardevol Tiel en voorloper Milieuwerkgroep heeft

nooit de noodzaak gevoeld van subsidie, door het

gemak van vrijwilligers, de aard van de activiteiten

maar ook altijd vanuit het het besef  dat in de locale

politiek gauw sprake is van “wiens brood men eet,

wiens woord men spreekt”.

Op pagina 4 vindt U de agenda voor de vergadering.

Daarvoor bent U welkom op

zaterdag 28 augustus 2010

aanvang 14.00 uur

Plaats: St. Walburgstraat 1 bij Huub van

Heiningen.

Het Bestuur

Waardevol Tiel
voortzetting van:

Milieuwerkgroep Tiel

www.waardevoltiel.nl

Voorzitter:

Arnoud Reijnen

Secretaris:

Kees van Groenigen

Penningmeester:
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Vergadering Waardevol Tiel 10 juli 2010

aanwezig:  Ton, Willem, Jan, Janny, Arnoud en Kees.

Afzeggingen: Huub en Chris.

Opening door de voorzitter. Tot Arnoud iets later arriveert leidt Ton de

vergadering. Deze keer vind de vergadering plaats bij de secretaris.

De notulen van 5 juni worden goedgekeurd. Naar aanleiding van de

notulen het volgende:

Over het Inundatiekanaal: er is een notitie van een extern bureau over het

Inundatiekanaal van eind 2008, waarin voor de omgeving rond het kanaal

en dan met name de zones rivierwaarts, twee varianten  met meer of minder

bebouwing worden aangegeven. B&W had in maart besloten voor de

variant Parkstrip met het argument dat dit in overeenstemming is met

bestaand beleid, en de commissie Ruimte geïnformeerd. Enkele leden

wilden bespreking. Opmerkingen in de vergadering van 26 mei 2010 waren

dat er überhaupt geen geld is en dat bouwen in de kanaalzone strijdig is

met eerdere afspraken. Naar verluidt was wethouder van Rhee niet goed op

de hoogte van de eigendomsstructuur van het kanaal, maar dit is niet in het

verslag opgenomen.

Over de Binnenhoek: de SVT bezit bij het voormalige Postlaantje,

ongeveer tegenover de Vinkenstraat, een stuk grond waar tien

grondgebonden woningen zouden komen. Plan is nu 17 appartementen plus

parkeerruimte. Daarvoor moet gepland groen/speelruimte opgeofferd

worden. Daarnaast speelt dat archeologisch onderzoek nodig is. Dit is

inmiddels gebeurt.

Over het Tolhuisgebied: Jan krijgt de maquette niet te zien, Willem krijgt

geen informatie van de architect over de bouwhoogte. Zoals al eerder

genoemd heeft Willem bezwaar gemaakt tegen de sloop onder het maaiveld

bij de panden aan de Tolhuisstraat.

Ingekomen stukken:

Diverse brieven van de provincie Gelderland naar aanleiding van onze

steunbrief voor de GMF.

Brief van de bezwarencommissie over uitstel van de hoorzitting over de

bouw van de fustopslag aan de Rijsakkerweg.

Uitnodiging bijwonen officiële opening op 30 juni van de nieuwe locatie

van de Zwerkei aan de Schaepmanstraat. Er is helaas niemand aanwezig
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geweest, we sturen alsnog een felicitatie.

Extra agendapunten: natte bedrijventerreinen.

Bestemmingsplan Tiel Noord ,Zuid en kleine kernen voorontwerp.

Ton, Jan en Kees zijn naar een inloopavond geweest. Omdat het plan

vooral beoogt de bestaande situatie vast te leggen, was er van onze kant

weinig kritiek. Wel hebben we moeite met de mogelijkheid bij de Berenkuil

diverse 25 meter hoge kunst objecten te plaatsen. Ton, Jan en Kees zullen

een reactie voor bereiden.

Bouwvergunning fustopslag aan de Rijsakkerweg.

Sinds de vorige vergadering hebben zowel de bewoners uit Zoelen als wij

via Arnoud externe adviseurs ingeschakeld. De gemeente Tiel kreeg het

inmiddels vrij benauwd en drong sterk aan op nieuw overleg. De laatste

ontwikkeling is dat er een bomensingel rond de gebouwde schiuur kan

komen en dat er een andere schuur gesloopt zal worden. Ook zal er over

een langere periode geen nieuwe bouw plaats vinden. Wanneer de

bewoners met deze ontwikkelingen kunnen instemmen zullen wij dat ook

doen.

Bestemmingsplan binnenstad:

Arnoud is voor ons bij de zitting over de bodemprocedure van de Raad van

State geweest. Voor de Oudheidkamer onder andere Menko Menalda. Drie

messcherpe dames als rechter en een dure advocaat voor de gemeente. De

gemeente was inmiddels bereid meer te doen voor de archeologie. Onze

argumenten betroffen de gevelparcellering, en het Bleekveld en Tolhuis

.Ook wezen we op het gegeven dat tal van andere gemeenten wel op een

goede manier cultuurhistorie en archeologie in een bestemmingsplan

kunnen opnemen.

Natte bedrijventerreinen.

Er zijn wat pleidooien geweest voor natte overslag op Medel. In de

combinatie spoor, schip en vrachtauto is vervoer per schip in het algemeen

het meest milieuvriendelijk. Wanneer je kijkt naar de omgeving van Tiel

kan er wat ons betreft op Medel kleinschalige en/of regionale overslag

komen. Schipperswaard of Biezenburg komen niet in aanmerking. Voor
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grootschaliger en/of bovenregionale vervoerstromen kan er beter naar

andere locaties buiten Tiel gekeken worden.

Wat verder ter tafel komt:

Er wordt gepleit voor een folder die mensen er op wijst dat ze ons kunnen

steunen middels donatie of lidmaatschap.

De volgende vergadering moeten we beslissen of 35 jarig bestaan gevierd

gaat worden of niet.

De volgende vergadering wordt vervroegd, en gehouden op zaterdag 28

augustus

Rondvraag en sluiting: er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag,

de voorzitter sluit de vergadering.

Vergaderingen Waardevol Tiel in 2010 (onder voorbehoud)

Plaats: St. Walburgstraat 1 bij Huub van Heiningen

Tijd: 14.00

28 augustus

2 oktober

6 november

11 december

Agenda voor 28 augustus 2010 Waardevol Tiel:

Opening.

Notulen 10 juli 2010 en afspraken.

Mededelingen en ingekomen stukken

Vaststellen extra agendapunten.

Bestemmingsplan Tiel-Noord, Zuid en Kleine kernen

Wat verder ter tafel komt.

Afspraken, rondvraag en sluiting.


