
Beste mensen,

Afgelopen zaterdag 26

november stond er in de

Gelderlander een opinie-

stuk van een bouwer die

pleitte voor minder terug-

houdendheid bij het ver-

der volbouwen van

Passewaay. Het betoog

maakte wel de indruk vooral het eigenbelang te dienen.

Het was ook een pleidooi om de concurrentie met de

buurgemeenten aan te gaan. En een pleidooi voor de

makkelijke weg om in het weiland te bouwen en poten-

tiële locaties in de bestaande stad te laten, in strijd met

het beleid van de provincie Gelderland.

Andere onderwerpen die op dit moment spelen zijn de

pleidooien voor een Floriade in 2022 in het

Rivierengebied en een multimodaal overslagcentrum

bij Biezenburg. Alle drie deze onderwerpen lijken uit te

gaan van de misschien inmiddels achterhaalde opvat-

ting van alsmaar doorgaande economische groei.

Kijkt U voor de onderwerpen van de komende verga-

dering in de agenda verderop.

De vergadering is

zaterdag 3 december 2011

aanvang 14.00 uur

plaats: leeuweriklaan 14
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Vergadering Waardevol Tiel 5 november 2011

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

Keulen, Ton Schiltmans,  Chris Koolma.

Afmeldingen: Peter Schipper

Opening

De notulen van 1 oktober worden goedgekeurd.

Naar aanleiding van de opmerkingen over de Molenhoek in de notulen ontstaat

een discussie wat archeologisch vriendelijk bouwen in Tiel betekent. Er wordt

opgemerkt dat deze bouwwijze in de praktijk een excuus kan zijn de archeologie

over te slaan en dat we dat ons niet moeten laten aanleunen. Aan de andere kant

heeft deze bouwwijze tot nu toe de zegen van de archeologie.

Stukken: uitnodiging voor heropening verbouwde Walstede op 18 november.

Eerder hebben we op verzoek van de locatiemanager van Walstede een 16 tal

ingelijste foto's van het oude Tiel en en het landschappelijk schoon in Tiel ver-

zorgd, die de gangen van het gebouw sieren.

Mededelingen: de roekenkolonie in de bomen bij de watertoren zou moeten

wijken wanneer de bomen worden gekapt. Afgezien of het wenselijk is dat de

vogels moeten wijken voor het gewenste uitzicht van de  toekomstige bewoners

van de watertoren is er ook nog niet nagedacht over verplaatsing van de kolonie;

ondanks nieuwe plannen voor het Vijverterrein wil men geen nieuwe natuurtoets

maken  (uit klankbord natuur gemeente Tiel).

Vaststellen agenda en extra punten:

Aanstellen stadsbouwmeester

Molenhoek

Foto's Walstede: eerder hebben we op verzoek van de locatiemanager van

Walstede een 16 tal ingelijste foto's van het oude Tiel en en het landschappelijk

schoon in Tiel verzorgd, die de gangen van het gebouw sieren. Er is niet zozeer

als eerder gemeld sprake van een tentoonstelling. Binnenkort zal er een artikel-

tje in hun huisblad verschijnen waarin we beschrijven waar Waardevol Tiel voor

staat .

Gesprek over Julianaschool: op 26 oktober hadden Arnoud en Kees samen

met een vertegenwoordiger van de Oudheidkamer  een gesprek met de gemeente

en het schoolbestuur over de dreigende sloop van de voormalige Julianaschool

aan de Grote Brugse Grintweg. Wij spraken onze waardering uit voor de uitno-

diging voor de bijeenkomst en de bereidheid van zowel gemeente als schoolbe-
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stuur om een toelichting op de plannen te geven. De goede atmosfeer tijdens het

gesprek neemt niet weg dat de conclusie van het gesprek een onplezierige was.

Er heeft zich een zodanig proces afgespeeld dat de sloop van de Julianaschool,

ondanks ons dringende pleidooi en de historische waarde van het gebouw,

onvermijdelijk lijkt.

Wij hebben tijdens de bijeenkomst afgesproken dat onderzocht zal worden of

het mogelijk is onderdelen van het gebouw uit het gebouw verwijderd kunnen

worden voor een later, gepast hergebruik bij bijvoorbeeld restauratie elders in de

stad. Een uitnodiging verwachten we binnenkort.

Stadsbouwmeester: eerder schreven we samen met de Oudheidkamer al een

brief naar de gemeenteraad dat we om het welstandsbeleid te moderniseren niet

voor het aanstellen van een stadsbouwmeester zijn. Dit lijkt nu toch te gebeuren.

We vragen ons af of de positie een onafhankelijke is of er op neer komt aan de

leiband te lopen van het College. Een monumentencommissie blijft wel bestaan.

We komen hier later op terug.

Molenhoek: op 1 november bespraken vertegenwoordigers van Oudheidkamer

en Waardevol Tiel met vertegenwoordigers van de gemeente en bouwer de

resultaten van het grondradaronderzoek bij de Molenhoek. Omdat de afspraak

was dat het terrein niet glad gemaakt zou worden heeft als consequentie gehad

dat delen niet zijn onderzocht. Met name de plek van de molen zelf, dus van het

tolhuis, kon niet gescand worden omdat daar de kelders (uit ca. 1960?) nog

overeind staan. 

Verder werd duidelijk dat de opdracht niet voldoende doorwrocht was geformu-

leerd, waardoor niet naar nuttige informatie t.b.v. de bouw is gezocht.

Aanvullend zal gekeken worden of de tekeningen uit het bouwkundig historisch

onderzoek van het 'stadhoudershuis' gecombineerd kunnen worden met de ver-

kregen radarplaatjes. Ook van het palenplan zal gepoogd worden het samen te

brengen met de radargegevens. Bovendien zal een gekeken worden of er een

kadastrale kaart opgevraagd kan worden met mogelijk informatie van de vroege-

re bebouwing.

Wat uiteindelijk een samengestelde plaat op moet leveren met de radarcontou-

ren, de voormalige bebouwingen, de grondankers en het palenplan zodat:

1. of en zo ja waar kernboringen gedaan moeten worden om meer duidelijkheid

te krijgen en

2. waar geen funderingspalen kunnen of mogen komen.

wijziging bestemmingsplan: we zien geen reden om tegen de voorgestelde wij-

ziging bezwaar te maken.
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Wat verder ter tafel kwam: Arnoud heeft recent contact gehad met de heer

Bourguignon, de naamgever van ¨het plan Bourguignon” dat aantoonde dat de

Tielse  stadswal voldeed aan de veiligheidsnormen voor waterkeringen. De heer

Bourguignon zal nog in zijn bezit zijnde stukken overdragen.

Rondvraag en afspraken: de geplande vergadering van 10 december wordt een

week vervroegd naar 3 december, we vergaderen op Leeuweriklaan 14, in het

nieuwe jaar zullen we voorlopig bij Chris Koolma op de Hoveniersweg bijeen-

komen.

Arnoud schrijft brieven bestemd voor de gemeente over de Julianaschool (aan-

dacht voor historische elementen en archeologie) en over de stadsbouwmeester.

Vergaderingen 2011 (onder voorbehoud)

3 december

Agenda voor 3 december 2011 Waardevol Tiel

Opening

Notulen 5 november 2011

Mededelingen en stukken

Vaststellen extra agendapunten

Bomen Konijnenwal

Stadsbouwmeester

Vaststellen datum vergadering januari 2012

Wat verder ter tafel komt

Afspraken en rondvraag

Sluiting


