
Beste mensen,

Momenteel staat de zogeheten

Logistieke Hotspot, die de

gemeente Tiel graag op

Biezenburg ziet, volop in de

belangstelling. Recent organi-

seerde de gemeente er een

beeldvormingsavond over in

het gemeentehuis. Van

Waardevol Tiel waren we er

ook bij. De grootste gemene

deler van de sprekers leek dat het allemaal klopte wat er nodig

was. Wij kregen de indruk van een soort autoverkopers, waarbij er

begeerte opgewekt wordt maar het beloofde moeilijk te controle-

ren is. Vanuit de zaal, waar veel gemeenteraadsleden van Tiel aan-

wezig waren, kwamen niet echt veel vragen.

De Gelderse Natuur en Milieufederatie organiseert binnenkort een

bijeenkomst over logistiek, transport en overslag in Rivierenland,

waarbij Biezenbur in breder perspectief wordt geplaatst. De spre-

kers die er toen waren zullen ook aanwezig zijn.

Zo'n tien jaar geleden was Biezenburg ook al gebied waar Tiel

zijn ambities kwijt wilde, toen ging het over woningbouw. Ons

oudste lid zegt dat het allemaal gebakken lucht zal blijken te zijn.

Misschien heeft hij gelijk.

Ons gesprek met de stadsbouwmeester zal waarschijnlijk een

bezoek van ons aan haar worden wanneer ze in Tiel aanwezig is

voor haar spreekuur.
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Vergadering Waardevol Tiel 1 september 2012.

Aanwezig: Arnoud Reijnen, Ton Schiltmans, Jan van Doesburg en Kees van

Groenigen.

Afmeldingen: Janny van Keulen en Chris Koolma.

Opening

De notulen van  juli 2012 worden goedgekeurd.

Mededelingen en stukken:

Brief van GNMF voor kandidaten voor de Raad van Advies en Bestuur.

Kees heeft naar aanleiding van berichten over de bouw van windmolens in de

gemeente Neerijnen contact gehad met Joost Reijnen van de GNMF. Joost zal

op provinciaal niveau navraag doen.

Gepland gesprek met de stadsbouwmeester gaat nu niet door. Proberen het voor

oktober.

GNMF organiseert binnenkort een regionale bijeenkomst over ontwikkelingen

met overslag, zoals de plannen voor een logistieke hotspot op Biezenburg.

Arnoud , Ton en Kees willen hier heen.

Volgens een bericht in de Gelderlander van 12 juli 2012 gaat de bouw aan de

Molenhoek binnenkort van start.

De eigenaar van het leegstaande postkantoor wil nu serieus een nieuwe bestem-

ming zoeken, ook om verder verval te voorkomen.

Over de noodzaak van archeologisch onderzoek in de Vogelbuurt heeft Willem

Spekking contact gehad met mevrouw Schuuring van de gemeente. Het lijkt dat

er niet volgens de regels van het bestemmingsplan is gehandeld. Wel zijn in eer-

der stadium boringen gedaan in alle straten van de wijk, en bleek er volgens

mevrouw Schuuring geen noodzaak voor verder onderzoek.

Vaststellen extra agendapunten:

Bouwhistorisch onderzoek bij Scheer en Foppen.

Bouwhistorisch onderzoek bij Scheer en Foppen:

De bouw voor de nieuwe winkel voor H&M aan Voorstad/Oliemolen, op de

plek waar nu nog Scheer en Foppen huist en van de leegstaande bakkerij, is

mogelijk gemaakt door de 2de wijziging van het huidige bestemmingsplan voor

de binnenstad. Hoezeer we ook betreuren wat hier gaat gebeuren, de vergade-

ring denkt dat die wijziging niet tegen te houden was. Wel zijn we blij met het

bouwhistorisch rapport dat van de locatie is gemaakt. In het rapport staan aanbe-

velingen om oude elementen uit onder- en bovengrond zichtbaar te maken in de

nieuwe bouw. We willen deze aanbevelingen gaan bevorderen. Hoe de eventuele
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opgravingen er uit gaan zien zal nog wel punt van discussie zijn.

Gemeentelijke Monumentenlijst:

De gemeente Tiel werkt aan een herziening van de bestaande monumentenlijst.

Inmiddels hebben een aantal mensen van de Oudheidkamer en Waardevol Tiel

gesprekken gevoerd met de gemeente Tiel en daardoor is de vrees voor een

inperking van de lijst weggenomen. Het gaat in de eerste plaats om aanvulling

van de monumentenlijst. Wij worden in de gelegenheid gesteld voorstellen te

doen. Het materiaal kan zowel afkomstig zijn de huidige inventarisatielijst als

van panden, objecten en elementen die wij de moeite waard vinden.

Daarom hebben Peter Schipper voor de binnenstad en Arnoud voor het buiten-

gebied onderzocht wat er ontbreekt in deze lijsten.

Gebleken is al dat er veel hiaten zijn. Bijvoorbeeld het gebouw van Gustaaf

Adolf aan de Konijnewal en een aantal panden aan de Hoveniersweg, zoals het

pand waar voorheen de Ark gehuisvest was. Een ander gegeven dat hiaten ver-

oorzaakt ligt daarin dat veel panden uit de 19de of 20ste eeuw inpandig oudere

delen uit meerdere tijdvakken kunnen bevatten.

Begin volgend jaar moet er een afronding komen.

De gemeente wil het slachthuis aan de J.D. Van Leeuwenstraat, dat ook gemeen-

telijk monument is, verkopen. Wel wordt op korte termijn het dak gerepareerd.

Fiets- en wandelroutes:

Na de recente fietstocht van Arnoud, Peter, Jan en Kees zijn we tevreden met

het materiaal dat verzameld is. Arnoud zal de verdere tekst verzorgen en Jan het

fotomateriaal. Het resultaat beschouwen we als een eerste begin voor meerdere

routes.

Wat verder ter tafel komt:

geen punten

Afspraken en rondvraag:

Arnoud en Jan gaan verder met het materiaal voor de fietsroute.

Kees maakt een nieuwe afspraak met de stadsbouwmeester.

Arnoud gaat verder met de gemeentelijke monumentenlijst.
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Vergaderingen 2012 Waardevol Tiel (onder voorbehoud)

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 6 oktober 2012 Waardevol Tiel

Opening

Notulen 1 september 2012

Mededelingen en stukken

Vaststellen extra agendapunten

Kap bomen en verstoring roekennesten aan de Echteldsedijk

Voortgang van fiets- en wandelroutes

Gemeentelijke monumentenlijst

Overleg met GMNF

Wat verder ter tafel komt

Afspraken en rondvraag

Sluiting


