
Beste mensen,

Momenteel zijn

archeologen op het

Bleekveld flink aan het

graven. Men wil tot vijf

meter diep de bodem

onderzoeken. Wanneer U

op een doordeweekse dag

in de buurt bent is het de

moeite waard een kijkje te nemen. Hopelijk komt er

ook nog een keer een rondleiding.

Voor de gemeente Tiel geldt de opgraving als

voorbereiding voor de al oudere plannen voor

grootschalige bebouwing, iets wat nog steeds af zal

hangen van welke uitspraak de Raad van State over

het bestemmingsplan binnenstad zal doen.

Op de laatste vergadering kwam ter sprake hoe oudere

monumentale huizen zoals die bij het Badhuisplein

met behoud van de karakteristieke architectuur

energiezuiniger gemaakt kunnen worden. Verderop in

dit nummer vind U een aantal internet links met meer

informatie.

Onze eerstkomende vergadering is op

zaterdag 2 oktober 2010

aanvang 14.00 uur

Plaats: St. Walburgstraat 1 bij Huub van

Heiningen.
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Vergadering Waardevol Tiel 28 augustus 2010

aanwezig:  Huub, Ton, Arnoud  en Kees.

Afzeggingen:  Jan, Janny en Chris.

Opening door de voorzitter.

De notulen van 10 juli worden goedgekeurd. Naar aanleiding van de

notulen het volgende:

Kees stelt voor een beslissing over wat te doen met ons 35 jarig jubileum

voor de volgende vergadering te agenderen. Dit vanwege de afwezigheid

van Janny. De aanwezigen stemmen hiermee in. Arnoud merkt verder op

dat een viering niet afhankelijk hoeft te zijn van het uitbrengen van een

boekje over de Milieuwerkgroep/ Waardevol Tiel.

Brieven.

Inspraakreactie van 28 juli 2010 van Waardevol Tiel over 

Bestemmingsplan Tiel Noord, Zuid en Kleine kernen.

De reactie is terug te vinden op onze website. Carla Daalderop heeft ons

gewezen op de inspraakreactie van de Vereniging MEMO uit de omgeving

Burgemeester Meslaan en Elzenpasch, waar misschien voor ons voor een

later stadium ook zinnige argumenten in staan.

Ontvangstbevestiging 2 augustus 2010 van de inspraakreactie

Bestemmingsplan Tiel Noord, Zuid en Kleine kernen.

Brief van 17 augustus 2010 van de bezwarencommissie van de gemeente

Tiel over het aanhouden van ons bezwaarschrift over de fustopslag aan de

Rijsakkerweg. De situatie is dat de gesprekken tussen de bouwer en de

omwonenden nog lopen. De gemeente heeft ook meer tijd nodig.

Extra agendapunt.

Badhuispleincomplex

Aanvankelijk was het de bedoeling dat het Badhuiscomplex van de SVT op

de gemeentelijke monumentenlijst zou komen. In de commissie ruimtelijke

kwaliteit was men ervoor, de SVT was voor sloop. Naar verluidt was
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wethouder van Rhee achter gesloten deuren ook voor sloop. Wordt

vervolgd.

Het probleem waar SVT zegt tegen aan te lopen is onder meer de

energiehuishouding van deze oudere huizen. Kees noemt in dit verband

activiteitenprogramma's  van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

(RCE). Deze programma's zijn opgezet samen met de Universiteit

Nijenrode om historische en beeldbepalende gebouwen te verduurzamen. In

het zomernummer 2010 van het tijdschrift van de RCE is een artikel over

energiebesparing bij monumentale en historisch waardevolle gebouwen

gepubliceerd.

Voor uw gemak hieronder twee links:

http://www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/u4/rce%203%20zomer%202010.pdf

om het zomernummer als pdf te downloaden en

http://www.nijenrode.nl/facultyandresearch/cfs/nieuws/Pages/NetwerkActiviteitenprogramma.aspx

voor de bijdrage op de site van Nijenrode

Wat verder ter tafel komt:

De Raad van State heeft nog geen uitspraak gedaan over het

bestemmingsplan binnenstad.

Arnoud zal een brief schrijven over de uit de toon vallende friettenten

tegenover het Kalverbos.

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

de voorzitter sluit de vergadering.
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Vergaderingen 2010

Vergaderingen Waardevol Tiel in 2010 (onder voorbehoud)

Plaats: St. Walburgstraat 1 bij Huub van Heiningen

Tijd: 14.00

2 oktober

6 november

11 december

Agenda voor 2 oktober 2010 Waardevol Tiel

Opening.

Notulen 28 augustus 2010 en afspraken.

Mededelingen en ingekomen stukken

Vaststellen extra agendapunten.

Badhuisplein

Wat verder ter tafel komt.

Afspraken, rondvraag en sluiting.


