
Beste mensen,

De komende tijd zullen

we niet op ons ver-

trouwde adres vergade-

ren. Huub moet op dok-

tersadvies zeer rustig

aan doen. Daarom zul-

len de vergaderingen de

komende elders plaatsvinden.

Op de komende bijeenkomst is er een apart agen-

dapunt over ons eigen functioneren. Er is van een

aantal leden kritiek gekomen hoe onze eigen

besluitvorming rond de Molenhoek is verlopen.

Om sterker te staan zijn we samen gaan werken

met de Oudheidkamer en dat is zeker zinvol

gebleken, al is het maar om de geesten te bewer-

ken. Nu met de Molenhoek lijken we onszelf

voorbij gelopen te zijn.

Om voldoende tijd voor het extra onderwerp te

hebben is de aanvangstijd van de vergadering ver-

vroegd.

Zaterdag 1 oktober 2011

Aanvang 13.30 uur

Plaats: Leeuweriklaan 14 bij Kees van Groenigen

Het Bestuur
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voortzetting van:
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Vergadering Waardevol Tiel 3 september 2011

Aanwezig: Huub van Heiningen, Arnoud Reijnen, Jan van Doesburg,

Kees van Groenigen, Janny van Keulen

Afmeldingen: Ton Schiltmans, Chris Koolma , Peter Schipper

Opening 

De notulen van 9 juli worden goedgekeurd.

Stukken:

Hof van Arkel: 3 brieven van gemeente Tiel betreffende de bezwaar-

procedure inclusief het advies van de bezwarencommissie, waarvan de

laatste van 3 augustus 2011 de beslissing op bezwaarschrift negatief is.

Verder een verslag van 25 augustus 2011 van een gesprek van de voor-

zitters van Waardevol Tiel en Oudheidkamer met de bouwer van de hof

van Arkel.

Welstandsbeleid: een gezamenlijke brief van Waardevol Tiel en

Oudheidkamer van 18 juli 2011 over het welstandsbeleid. En een ont-

vangstbevestiging van 2 augustus 2011. Huub meldt dat de brief mee-

genomen is met de bespreking van het onderwerp in de commissie

Bestuur, dat men er niet uitkwam en dat de ambtenaar een nieuw voor-

stel gaat formuleren.

Tiel West: brief van 2 augustus over latere behandeling in de Raad van

het ontwerpbestemmingsplan Tiel West.

Molenhoek: overeenkomst van Waardevol Tiel en Oudheidkamer van

2 augustus 2011 met van Helden Holding over de verdere procedure bij

de Molenhoek.

Cultuurhistorie: brief van 17 augustus 2011 van Waardevol Tiel en

Oudheidkamer over de Beleidsnota Cultuurhistorie Tiel 2011 en de ont-

vangstbrief van 22 augustus 2011.

Dorrestein: diverse brieven over het intrekken van de bezwaarschriften

tegen de bouw van de fustopslag. De gemeente Tiel heeft op haar beurt

desgevraagd per brief verklaard dat er geen sprake is van precedentvor-

ming door de verleende vergunning.

GMF: vooraankondiging viering 2 december van 40 jaar GMF op

Landgoed Engelenburg Brummen. Brief over nieuwe kandidaat-voor-

zitter Jan Paul van Soest. Jaarverslag 2011 van de GMF.
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Mededelingen: Carla Daalderop heeft een aantal punten doorgegeven

die van belang zijn voor het bestemmingsplan Tiel Noord. Ton heeft

ook al deels dezelfde punten ingebracht. Wanneer het plan weer aan de

orde komt nemen we dit mee.

Molenhoek: begin augustus is een overeenkomst getekend van

Waardevol Tiel en Oudheidkamer met van Helden Holding over de ver-

dere procedure bij de Molenhoek. Er zal deels onderzoek met grondra-

dar plaatsvinden, er is ingestemd met het palenplan en met een aantal

sonderingen en boringen. De consequenties van wat uit de diverse

onderzoeken naar voren mocht komen zijn niet duidelijk.

Er is kritiek op het tekenen van de overeenkomst omdat in de eerdere

bijeenkomst van 9 juli een andere lijn was gekozen. We komen hier

later op terug nadat ook bij de andere ondertekenaar duidelijkheid is

verkregen.

Hof van Arkel: de bezwarencommissie heeft ons verweer afgewezen.

De voorzitters van Waardevol Tiel en Oudheidkamer hebben een

gesprek gehad met de bouwer. Van het bouwterrein zou de nu aanwezi-

ge kelder in ieder geval niet interessant zijn, in de tuin wijzen grondbo-

ringen op een sterk geroerde ondergrond zodat ook voor dit stuk het-

zelfde zou gelden.

De advocaat die haar diensten had aangeboden kan helaas vanwege

mogelijke belangenverstrengeling niet voor ons werken.

Nota Cultuurhistorie: we hebben inmiddels samen met de

Oudheidkamer een brief geschreven over de Beleidsnota

Cultuurhistorie Tiel 2011 met de vraag verder betrokken te worden.

W.v.t.t.k.: we hebben informeel gehoord dat de gemeente Tiel de

eigenlijke dwarsbomer is wanneer het gaat om behoud van de

Julianaschool aan de Grote Brugse Grintweg. We hopen nog steeds op

zinvolle gesprekken met de diverse partijen. 

Rondvraag: geen opmerkingen.
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Vergaderingen 2011 (onder voorbehoud)

1 oktober

5 november

10 december

Agenda voor 1 oktober 2011 Waardevol Tiel

Opening

Notulen 3 september  2011

Mededelingen en stukken

Vaststellen extra agendapunten

Ontwerpestemmingsplan Tiel Noord

Ontwerpestemmingsplan Tiel West

Wat verder ter tafel komt

Afspraken en rondvraag

Functioneren van onze club

Sluiting


