
Beste mensen,

De vorige maal

schreven we in dit

blad dat het de moeite

waard was een kijkje

te nemen bij de

opgraving op het

Bleekveld. Dat had-

den we achteraf beter niet kunnen schrijven,

volgens de gemeente was er zoveel overlast van

water dat men nauwelijks de diepte in kon en er

maar mee ophield. Of dat de hele waarheid is?

Op onze komende vergadering bespreken we

onder andere de verdere voorbereiding van ons

jubileum, de uitspraak van de Raad van State

over de binnenstad, de recent gepresenteerde

plannen voor de Westluidense Poort en de

eerste versie van het bestemmingsplan Tiel

West.

Onze vergadering is op

zaterdag 6 november 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, Arnoud, Ton, Jan, Janny, Willem en Kees.

Afzeggingen:  geen.

Opening door de voorzitter, tot Arnoud iets later komt is dit Ton.

De notulen van 28 september worden goedgekeurd. Naar aanleiding van de notulen het

volgende:

Arnoud heeft de brief aan de gemeenteraad van Tiel, over het tweetal uit de toon vallende

friettenten, bij zich, inclusief twee foto's. Kees zal deze brief afgeven bij het gemeentehuis.

Arnoud merkt op, zonder er iets positiefs uit af te leiden, het opvallend te vinden dat de

Raad van State nog steeds geen uitspraak heeft gedaan over het bestemmingsplan

Binnenstad.

Brieven.

Van het IVN Consulentschap een uitnodiging voor de cursus   "Leesbaar Landschap" in

Buren. Inmiddels heeft Kees de informatie naar een aantal actieve leden verstuurd. Op de

vergadering meldt Ton als potentiële deelnemer dat er toch nog te weinig aanmeldingen zijn

en dat behoudens de introductieavond aankomende week de cursus is uitgesteld tot volgend

voorjaar.

Brief van de provincie Gelderland over bezuinigingen.

Mededelingen.

Kees meldt het overlijden van ons lid Victor van Nederveen Meerkerk. In het volgende

nummer zullen we een memoriam opnemen. Ook zullen we contact opnemen met zijn

familie.

In de mededelingen van de gemeente Tiel is een openbare themabijeenkomst voor raads-

en commissieleden aangekondigd de komende week, over Stadsontwikkeling. Ook voor ons

interessant. Alleen klopt er niets van datum. Kees doet navraag bij de griffie.

Extra agendapunten.

Vermelding Waardevol Tiel in gemeentegids

Opgraving Bleekveld

35 jarig jubileum  Milieuwerkgroep/ Waardevol Tiel

Badhuisplein.

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen bekend, we houden de zaak in de gaten.

IN MEMORIAM VICTOR VAN NEDERVEEN MEERKERK

Recent hoorden wij van het overlijden van ons lid Victor van Nederveen Meerkerk. Victor

bewoonde een huis aan het begin van de Hoveniersweg, met de tuin grenzend aan de

achterkant van de Zandwijkse poort. Toen eind negentiger jaren de bomen aan die

Zandwijkse Poort omgehakt dreigden te worden, raakte hij betrokken bij de

Milieuwerkgroep Tiel. Een tijdlang nam hij actief deel aan onze maandelijkse

vergaderingen. De laatste jaren was Victor niet actief meer in onze vereniging. Wij denken

met respect terug aan zijn inbreng.
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Vermelding Waardevol Tiel in gemeentegids.

Kees heeft gezien dat we van de groene pagina's, de milieuwegwijzer, van de gemeentegids

zijn verdwenen en dat we sowieso niet in andere rubrieken voorkomen. Hij gaat er

achteraan.

Opgraving Bleekveld/Koninginnenstraat.

Na de optimistisch woorden in het laatste nummer over wat er al niet gedaan zou worden

op het Bleekveld, viel de praktijk vies tegen.

Door de firma Oranjewoud is een archeologische opgraving uitgevoerd op een stuk van het

parkeerterrein en op een deel bij het GGR. Op het parkeerterrein zou tot 5 meter diep

mogen worden opgegraven. Zo ver zijn ze niet gekomen, er werden wat funderingen van de

voormalige gevangenis blootgelegd en voor de rest zat men te werken in de vroegere

gracht, waarbij ze dus last kregen van water in de put dat het verder graven belette.

Het is de vraag of deze uitkomst niet al van tevoren is voorzien.

Volgens de gemeente het volgende:

" Met betrekking tot Westluidensepoort. Het onderzoek zou oorspronkelijk maar ca. 1,5

week in beslag nemen. Dit in combinatie met de magere onderzoeksresultaten leidt ertoe

dat Oranjewoud niet lang op het terrein behoefde te zijn."

Verder archeologisch onderzoek in de stad:

" Aan de Hogeweg is archeologisch proefsleuvenonderzoek geweest rond begin 

september. Hier zijn geen bevindingen gedaan die vervolgonderzoek 

noodzakelijk maken. Dit rapport is te bekijken op de website van ARCBV."

Jubileum Waardevol Tiel

Een beetje langzame start van de voorbereidingen, waardoor onduidelijkheid is ontstaan of

het wel doorgaat. Arnoud heeft geen tijd kunnen steken in het maken van een boekje, maar

vind het wel belangrijk dat we het vieren van het jubileum laten doorgaan.  De vergadering

stemt daarmee in, hieronder een overzicht van de afspraken, met dank aan Janny:

De inhoud van de bijeenkomst heeft als uitgangspunt dat Tiel een fantastisch verhaal heeft

over de geschiedenis van 400 tot het heden, waarbij locale details op het gebied van

cultuur, landschap en monumenten aan de orde kunnen komen. We benadrukken dat zo'n

verhaal geen kostenpost beschrijft maar een meerwaarde. Sprekers van buiten zoeken

we uit op de drie genoemde thema's. Naast Arnoud denken Willem Spekking en Huub van

Heiningen na over geschikte mensen voor een verhaal op het symposium.

De eerste opzet:

in februari 2011, op een zaterdag of zondagmiddag.

symposium met één of meerdere sprekers.

foto’s van Jan van Doesburg.

motief van het symposium: geopperd wordt “Tiel is meer dan Tin en Flipje” of misschien

“Cultuurhistorie: geen kostenpost maar meerwaarde”.

locaties: Huub zal navragen of we de kapel van de Sint Dominicus kerk kunnen huren,

wanneer dat zo is kunnen we kijken of deze ruimte geschikt is voor de foto’s van Jan.

Andere genoemde locaties die eventueel geschikt zijn: Educatieruimte streekmuseum,

Drumptse hof, Ceciliënhof en Raadszaal Gemeente Tiel.

Jubileum uitgave “35-jaar Milieuwerkgroep – Waardevol Tiel”. Hiervoor zal Arnoud in
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zijn geheugen spitten over wat er zoal gebeurd is in 35 jaar en tekst voor een leuk blad in

elkaar draaien.

We schenken koffie, thee plus evt. hapje en drankje.

Iedereen zal aan Janny namen (en adressen) doorgeven voor de uit te nodigen mensen.

Janny zal adressenlijst aanleggen.

We kunnen bij de bibibliotheek navragen of we de foto’s van Jan na de jubileumdag mogen

exposeren.

Op 6 november gaan we verder praten over ons lustrum.

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

sluit de vergadering.

Vergaderingen Waardevol Tiel in 2010 (onder voorbehoud).

Plaats: St. Walburgstraat 1 bij Huub van Heiningen.

Tijd: 14.00

6 november

11 december

Agenda voor 6 november 2010 Waardevol Tiel:

Opening.

Notulen 2 oktober 2010 en afspraken.

Mededelingen en stukken.

Vaststellen extra agendapunten.

Voorbereidingen jubileum Waardevol Tiel.

Uitspraak Raad van State over binnenstad.

Bouwplannen Westluidense Poort.

Bestemmingsplan Tiel West.

Wat verder ter tafel komt.

Afspraken, rondvraag en sluiting.


