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In het laatste nummer van
ons blad schreven we dat
plekken die de moeite
waard zijn in Tiel vaak
achteloos verdwijnen. En
daar kwam opeens op de
laatste vergadering de
voorgenomen sloop van de
Prinses Julianaschool aan
de Grote Brugse Grintweg, onderdeel van de Prins
Willem Alexanderschool, tersprake. Van sommige
gebouwen denk je toch dat iedereen het vanzelfsprekend
vindt ze te behouden. Niet dus. We hebben inmiddels een
brief geschreven aan het College van Tiel waarin we aandringen op behoud van het gebouw.
De tentoonstelling in de bibliotheek van Tiel van het
fotomateriaal voor onze eerdere jubileumbijeenkomst, tot
27 mei, heeft veel enthousiaste reacties van bezoekers
gegeven, in de trant van: ik wist niet dat dit ook in Tiel
bestaat. We zullen het fotomateriaal op onze website verwerken.
Op de agenda staan twee nieuwe onderwerpen, de al
genoemde Julianaschool en de rommelige situatie in de
Elzenpasch, naast onderwerpen die al eerder ter sprake
kwamen.
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Onze vergadering is op
zaterdag 4 juni 2011
aanvang 14.00 uur
Plaats:
St. Walburgstraat 1 bij Huub van Heiningen.

Vergadering Waardevol Tiel 14 mei 2011
aanwezig: Huub van Heiningen, Arnoud Reijnen,.Kees van Groenigen,
Ton Schiltmans, Jan van Doesburg, Janny van Keulen, Gerard Volmer
en Peter Schipper.
Afmeldingen: geen
Opening (Ton zit voor tot Arnoud aanwezig is)
De notulen van 9 april worden goedgekeurd.
Stukken: (1) uitnodiging van de gemeente Tiel voor een openbare
beeldvormingsbijeenkomst over de Haven-Kanaalzone. het gebied in
Tiel Oost langs Kleine Willems polder en A'dam Rijnkanaal, waar een
klimaatdijk zou moeten komen(2) ontvangstbevestiging van de griffie
van de gemeente Tiel van zienswijze ontwerp bestemmingsplan Tiel
West, (3) brief van Waardevol Tiel van 8 mei over profielschets nieuwe
burgemeester en diverse reacties van gemeente Tiel daarop.
Mededelingen: van 6 t/m 27 mei is er van het fotomateriaal van onze
jubileumbijeenkomst een door Jan en Kees verzorgde tentoonstelling in
de bibliotheek.
Extra agendapunten: instellen kascommissie, profielschets nieuwe
burgemeester en beeldvormingsbijeenkomst.
Kascommissie: Huub blijft nog een jaar lid en via Jannie wordt Chris
Koolma gevraagd.
Profielschets nieuwe burgemeester: tot maandag 9 mei 12.00 konden
vanuit de samenleving voorstellen worden gedaan om de profielschets
voor de nieuwe burgemeester van Tiel aan te vullen. Van de gelegenheid hebben we gebruik gemaakt om te pleiten voor een kandidaat zonder binding met een politieke partij. En zo ging de secretaris van
Waardevol Tiel die maandagmorgen vroeg naar het stadhuis om de
schets persoonlijk in te leveren en een kopie met stempel te vragen.
Per email kwam het bericht dat de brief op 10 mei bij de voorbereidingscommissie was aangekomen, en de conclusie lijkt voor de hand te
liggen dat de brief niet op 9 mei bij die commissie besproken kan zijn.
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Later in de week is door een lid van de commissie gezegd dat de brief
wel op 9 mei behandeld was. In het wonderlijkste geval heeft de commissie de brief dus besproken zonder deze in haar bezit te hebben.
Beeldvormingsbijeenkomst Haven Kanaalzone
11 mei presenteerde de gemeente Tiel een visie over de gebiedsontwikkeling van het gebied rond de Echteldse dijk en Vijverterrein. Het is het
gebied waar de Kleine Willemspolder in ligt, waar de gemeente een klimaatdijk aan wil leggen om de kwel in Tiel Oost te bestrijden. De
schetsen van de aan te leggen klimaatdijk en andere te nemen maatregelen geven een duidelijker beeld wat de gemeente met het gebied wil.
Wij blijven nog steeds vraagtekens zetten bij nut en noodzaak van de
plannen en de gevolgen die de aanleg heeft voor de omgeving.
Brug Thedingsweert: we leggen nog verder contact met de bewoners
van Thedingsweert hoe we hen bij het behoud van de brug kunnen
ondersteunen.
Rondvraag: Prins Willem Alexanderschool. In het kader van de Brede
School Tiel Oost wil men het bestaande gebouw van de Prins Willem
Alexander school aan de Grote Brugse Grintweg (Julianaschool) slopen
en vervangen door nieuwbouw. We vragen ons af of er wel serieus is
omgegaan met dit gebouw met Amsterdamse School kenmerken, waar
veel oudere Tielenaren emotionele herineringen aan hebben door
gebeurtenissen in de Tweede Wereldooorlog. We schrijven een brief
aan het College van B&W om te pleiten voor behoud van het gebouw.
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Vergaderingen 2011 (onder voorbehoud)
4 juni
9 juli
3 september
1 oktober
5 november
10 december

Agenda voor 4 juni 2011 Waardevol Tiel
Opening
Notulen 14 mei 2011
Mededelingen en stukken
Vaststellen extra agendapunten
Brug Thedingsweert
Hoorzitting ontwerp bestemmingsplan Tiel West
Elzenpasch
Prins Willem Alexanderschool
Wat verder ter tafel komt
Afspraken, rondvraag en sluiting
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