
Beste mensen,

Afgelopen week

waren Oudheidkamer

en Waardevol Tiel op

gesprek bij gemeente

en school over de

sloop- en nieuwbouw-

plannen voor de

Julianaschool. De architect begon voortvarend

met de presentatie van de nieuwbouwplannen,

zodat nog aanwezige illusies gelijk zouden ver-

dwijnen. Plannen die voor een bestaande lege

plek misschien acceptabel zijn. Ook het inte-

greren van bestaande elementen van het oude

gebouw is goed. Maar het was opvallend hoe

vaak in de hele bijeenkomst benadrukt werd

hoe zeer men zijn best had gedaan de school te

behouden. Maar het kon echt niet anders! Een

soort paarse krokodillentranen. Wij hebben er

nadrukkelijk op gewezen dat sloop een gevolg

is van de gekozen afweging, dat het dus ook

een andere had kunnen zijn.
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Eén element dat gespeeld lijkt te hebben is de klimaatdijk, een onzeker

plan dat voorlopig en misschien wel definitief van de baan is, maar wel

een bouwlocatie aan de Echteldse dijk heeft gefrustreerd.

Meer op de komende vergadering.

Hiervoor bent U van harte welkom op

Zaterdag 5 november 2011

Aanvang 14.00 uur

Plaats: Lingedijk 32

Het Bestuur

Vergadering Waardevol Tiel 1 oktober 2011

Aanwezig: Arnoud Reijnen, Jan van Doesburg, Kees van Groenigen,

Janny van Keulen, Ton Schiltmans

Afmeldingen: Chris Koolma, Peter Schipper, Willem Spekking en

Huub van Heiningen

Opening

De notulen van 3 september worden goedgekeurd.

Stukken

Brief gemeente Tiel 13 september 2011 over behandeling Ontwerp

bestemmingsplan Tiel West (agendapunt)

Brief gemeente Tiel 19 september 2011 over ter inzage leggen van het

ontwerp bestemmingsplan Tiel Noord (agendapunt)

Uitnodiging van de GMF om 40 jaar Gelderse Milieufederatie te

komen vieren op 2 december (zie website van GMF of Waardevol Tiel)

Mededelingen

In de Gelderlander werd bericht over een plan het leegstaande postkan-

toor in te richten voor kleine bedrijfjes. We vinden het een sympathiek

idee.
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Carla Daalderop stopt met het helpen verspreiden van de (papieren)

versie van ons blad. De secretaris zal onze dank voor de vele jaren van

inzet overbrengen. Nog maar weinig mensen ontvangen trouwens het

blad in de papieren versie.

Vaststellen agenda en extra punten: functioneren van onze club

wordt als eerste punt behandeld.

Functioneren van onze club

Aanleiding om het functioneren van onze vereniging te agenderen is de

gang van zaken de laatste maanden rond ons eigen overleg over de

Molenhoek. De uitkomst van ons overleg met gemeente en bouwer is

voor ons teleurstellend geweest. Maar daarnaast is er het punt hoe we

daar met elkaar over zijn bezig geweest. We onderschrijven allen dat er

binnen Waardevol Tiel niet goed is overlegd, waardoor de uitkomst, om

af te zien van verdere juridische procedures, niet door allen als de enig

mogelijke uitkomst en begaanbare weg wordt beschouwd. In het ver-

volg zullen we meer tijd nemen, ook om acceptabel te maken wanneer

we het niet allemaal eens kunnen worden.

Ontwerp bestemmingsplan Tiel Noord

Ton heeft een concept gemaakt voor een zienswijze . Wij kunnen ons

in de brief vinden, er staan opmerkingen in over de Elzenpasch en de

mogelijk te maken kunstobjecten bij de Berenkuil. De secretaris zal de

brief definitief opstellen en verzenden. De brief is na te lezen op onze

site.

Ontwerp bestemmingsplan Tiel West

Eerder hebben we een zienswijze ingediend samen met de

Oudheidskamer. Recent heeft de commisie Ruimte de adviezen over de

ingebrachte zienswijzen behandeld. Geen van onze bezwaren zijn

gegrond verklaard. Naar verwachting zal de gemeenteraad in november

het plan vaststellen.
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Vergaderingen 2011 (onder voorbehoud)

zaterdag 5 november 2011 14.00 Lingedijk 32

zaterdag 10 december 211 14.00 Leeuweriklaan 14

Agenda voor 5 november 2011 Waardevol Tiel

Opening

Notulen 1 oktober 2011

Mededelingen en stukken

Vaststellen extra agendapunten

Tentoonstelling Walstede

Verslag gesprek over Julianaschool

Wat verder ter tafel komt

Afspraken en rondvraag

Sluiting


