
Beste mensen,

Heel recent kwam het

bericht van het overlij-

den van Arend Hout-

koop. Arend was vanaf

het begin betrokken bij

de Milieuwerkgroep, en

was jarenlang penning-

meester. Een in memo-

riam leest u verderop.

Er is een door de GNMF georganiseerde bijeenkomst

gehouden over de plannen voor water gerelateerde

overslag in Rivierenland, zoals bijvoorbeeld op

Biezenburg. Op de komende vergadering bespreking

daarvan.

Andere onderwerpen die aan bod komen zijn de orga-

nisatie van de jaarlijkse  Monumentendag, de voort-

gang met de herziening en uitbreiding van de

gemeentelijke monumentenlijst en ons project voor

fiets- en wandelroutes. Afgelopen zondag zijn een

aantal van ons daarvoor weer op pad geweest.

Voor de komende vergadering bent U van harte wel-

kom op
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IN MEMORIAM AREND HOUTKOOP

Onverwacht kwam het bericht van het overlijden van Arend Houtkoop. Hij was een

van de mensen van het eerste uur van de Milieuwerkgroep Tiel e.o., nu Waardevol

Tiel. Arend was er bij, die eerste bijeenkomst, in 1975, in het clubhuis ‘De Poort’.

Samen met Ton van der Monde, Geert van Atteveld en Aafje Ippel vormde hij het

eerste bestuur. Arend werkte bij het streekarchief. Hij was actief en betrokken. Zijn

woning aan het Sterrebos was de plaats waar in een serie vergaderingen in over-

leg met onder andere Chris Kalden, toen van de milieuwerkgroep Culemborg, nu

directeur van Staatsbosbeheer en de latere hoogleraar historische geografie Hans

Harten (UU) de ruilverkaveling Avezaath-Ophemert werd besproken. Door het

advies dat toen werd uitgebracht, werden de middeleeuwse kromme S akkers ge-

spaard. Arend verlegde in later jaren zijn belangstelling. Samen met zijn vriend

Henk Bakker, een begaafd schilder, verhuisde hij naar Kerk-Avezaath. Hij werd in

2008 voor de PvdA lid van de gemeenteraad van Buren. Wij wensen Henk Bakker

en allen die nabij Arend staan sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

Arnoud Reijnen

Vergadering Waardevol Tiel 6 oktober 2012.

Aanwezig: Arnoud Reijnen, Ton Schiltmans, Jan van Doesburg, Peter

Schipper en Kees van Groenigen.

Afmeldingen: Janny van Keulen en Chris Koolma.

Opening

Op het laatste moment bleek dat de vergadering bij de secretaris

moest worden gehouden.

De notulen van  oktober 2012 worden goedgekeurd. 

Naar aanleiding  van de notulen: in het bouwhistorisch onderzoek

verricht vanwege sloop- en nieuwbouw op de de locatie van Scheer en

Foppen worden aanbevelingen gedaan voor het integreren en zichtbaar

maken van oude bouwhistorische elementen. We gaan de bouwer hier-

voor  benaderen. Ook gaan we de diverse documenten van de bouwver-

gunning opvragen.

Mededelingen en stukken: 1) in november geeft de GNMF cursussen

over Natura 2000 en bouwplannen in de eigen omgeving.

2) brief aan de gemeenteraad van de burgerleden van klankbordgroep

natuur over bomenkap en verstoring roekennesten aan de
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Echteldsedijk. De brief staat inmiddels op onze website.

3) we gaan uitkijken naar een andere vaste vergaderlocatie, Arnoud en

Kees gaan hiermee aan de slag. 

4) knipsels over de logistieke hotspot bij de Biezenburg

Vaststellen extra agendapunten:

logistiek hotspot Biezenburg, overleg met de GNMF

plannen Schaliegas

Plannen Schaliegas: er zijn berichten over bodemonderzoek naar de

aanwezigheid van schaliegas in Rivierenland. Dit betreft onder meer de

gemeente Buren en deels ook de gemeente Tiel. De gemeente Buren

gaat mogelijk bezwaar maken. Eerder is onderzoek in de Achterhoek

afgeblazen, in Brabant verzetten enkele gemeenten en drinkwaterbedri-

jven zich ertegen.

In Amerika is bij de winning gas in kraanwater terecht gekomen, Ook

het gevaar voor aardbevingen wordt genoemd.

We nemen contact op met de GNMF en wachten even af wat men

vanuit de gemeente Buren gaat doen.

Fiets- en wandelroutes: Arnoud heeft nog geen gelegenheid gehad het

materiaal uit te werken, wel gaan we in oktober nog een nieuwe fiet-

stocht plannen.

Logistiek hotspot Biezenburg, overleg met de GNMF: eerder heeft

Joost Reijnen van de GNMF al een bijeenkomst met regionale milieu-

groepen aangekondigd om de diverse plannen voor overslag in

Rivierenland, waaronder de zogenaamde logistieke hotspot bij

Biezenburg, te bespreken. Wij vinden de ratio van wat tot nu toe bek-

end is geworden over Biezenburg onbegrijpelijk.

Gemeentelijke Monumentenlijst: al eerder bespraken we dat de

herziening van de gemeentelijke monumentenlijst gericht is aanvullen,

ook met hulp van Waardevol Tiel en Oudheidkamer. Volgens Arnoud is

het beeld de van het buitengebied inclusief aanvullende inventarisatie
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redelijk compleet. Er wordt geopperd ook de oude brug van

Thedingsweert er op te zetten. Peter Schipper heeft binnen de stad,

waar nog veel hiaten zijn, geinventariseerd.

Wat verder ter tafel komt: we gaan de andere leden van de klankbor-

dgroep natuur voorstellen een keer op onze vergadering te komen,

waarbij ondersteuning van onze kant ook ter sprake kan komen.

Samen met leden van de Oudheidkamer en Bato is er een ontmoeting

geweest met de nieuwe burgemeester, de heer Beenhakker. We zijn blij

met de belangstelling van de kant van het bestuur, ook omdat het de

eerste maal is dat er zo’n kennismaking van deze  kant is geweest.

Afspraken en rondvraag: we plannen een nieuwe fietstocht, Arnoud

en Jan gaan verder met al beschikbare materiaal.

Kees vraagt de digitale bouwvergunning van de Voorstad op

Arnoud gaat verder met de gemeentelijke monumentenlijst.

Arnoud en Kees  doen navraag voor andere vergaderlocaties.

Vergaderingen 2012 Waardevol Tiel (onder voorbehoud)

zaterdag 3 november Hoveniersweg 104 om 14.00 uur

zaterdag 1 december Hoveniersweg 104 om 14.00 uur

Agenda voor 3 november 2012 Waardevol Tiel

Opening

Notulen 6 oktober 2012

Mededelingen en stukken

Vaststellen extra agendapunten

Voortgang van fiets- en wandelroutes

Gemeentelijke monumentenlijst

Overleg 17 oktober logistiek, distributie en overslag  onder leiding van

GMNF

Wat verder ter tafel komt

Afspraken en rondvraag

Sluiting



5


