
Beste mensen,

De buurt waar de secreta-

ris woont wordt opge-

knapt. Momenteel is

begonnen met het vernieu-

wen van de straat, en daar-

om worden nu de oude

waterleidingbuizen van

asbest-cement vervangen

door kunststof exemplaren.

Je zou verwachten dat de werkzaamheden goed gecoördi-

neerd worden. Dat is ook handig wanneer de gemeente in

deze tijd wil besparen en bezuinigen. Niet bij de werk-

zaamheden in de straat van de secretaris: op dinsdag

komen de mannen van Lander de groenstrook helemaal

schoffelen en snoeien. Maar op woensdag worden de

struiken genadeloos uitgerukt door de firma die de water-

leidingbuizen in de groenstrook komt vervangen. En

nadat de buizen de grond in zijn gegaan blijft een  vers

gewoelde akker over. Zouden ze wel weten wat dat is bij

de gemeente, coördineren? Of is dit een vorm van werk

met werk maken?

Op 9 juli houden we onze maandelijkse vergadering,

daarna slaan we een maand over. 

U bent daarvoor van harte welkom op

zaterdag 9 juli 2011

aanvang 14.00 uur

Plaats: St. Walburgstraat 1 bij Huub van Heiningen.
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Vergadering Waardevol Tiel  4  juni 2011

aanwezig: Huub van Heiningen, Arnoud Reijnen,.Kees van Groenigen,

Jan van Doesburg, Janny van Keulen.

Afmeldingen: Ton Schiltmans, Gerard Volmer

Opening 

De notulen van 14 mei worden goedgekeurd.

Stukken: (1) uitnodiging van de bezwarencommissie voor een hoorzit-

ting 14 juni over de hof van Arkel  (2) brief van de bezwarencommissie

van 16 mei over het aanhouden van de behandeling van ons bezwaar-

schrift over Dorrestein tot en met 16 juli (heeft te maken met realiseren

beplantingsplan), (3) brief van Waardevol Tiel van 22 mei over de voor-

genomen sloop van de Prins Willem Alexanderschool (de vroegere

Julianaschool) aan de Grote Brugse Grintweg, (4) brief van 31 mei met

uitnodiging voor een hoorzitting op 9 juni over onze zienswijze over

het ontwerp- bestemmingsplan Tiel West (we zullen onze inbreng met

die van de Oudheidkamer afstemmen).

Mededelingen: geen.

Extra agendapunten: plannen Voorstad-Oliemolenwal-Nieuwe Steeg,

herinvoeren spuiten met round-up, verloedering Elzenpasch.

Brug Thedingsweert: de discussie spitst zich toe op de vraag in hoe-

verre we ons mengen in de discussies over de verschillende verkeersop-

lossingen. We zijn in elk geval tot nu toe verder gegaan dan enkel plei-

ten voor behoud van de brug, dit  om behoud kansrijker maken.

Conclusie is dat we dat laatste wel op voorzichtige manier blijven doen.

Naar aanleiding van de publiciteit over onze brief voor behoud van de

brug, heeft een advocaat zich gemeldt die zeer te spreken is over ons

pleidooi en eventueel diensten aanbiedt.

Opnieuw round-up

Nadat het gebruik van round-up al een paar jaar geleden gestopt was

komt de gemeente nu met het voorstel, vanwege financiële redenen, om

op meerdere plekken in Tiel opnieuw round-up voor onkruidbestrijding
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te gaan gebruiken. Het Waterschap pleit op hun website juist voor het

niet-gebruiken door gemeentes. Huub zal bij het Waterschap informeren

en eventueel op 15 juni bij de Raad inspreken. 

Gebied Voorstad-Oliemolenwal-Nieuwe Steeg

Voor het gebied Voorstad-Oliemolenwal-Nieuwe Steeg wil men groot-

schaliger winkels mogelijk maken, te denken valt aan de winkel van

Scheer en Foppen en naastliggende panden. Na Blijdestein zou dan ook

de andere kant van de Voorstad het kleinschaliger karakter verliezen.

We gaan proberen steun te verkrijgen om dit tegen te houden.

Brief verloedering Elzenpasch

Een bewoner heeft ons een afschrift gestuurd van zijn naar wethouder

Vermeulen gestuurde brief, inclusief illustratieve foto´s, over de vele

vernielingen in de Elzenpasch. Arnoud zal verder schrijven aan het con-

cept dat Huub naar aanleiding van de brief van de bewoner heeft

gemaakt, waarna Kees de brief bij de gemeente zal bezorgen.

Bovendien zullen de raads- en commissieleden en de pers de brief per

email ontvangen.

Rondvraag: Jan meldt dat de fototentoonstelling van ons in de biblio-

theek bij de bezoekers veel positieve reacties opleverde. We gaan bekij-

ken of we het materiaal op onze website kunnen verwerken.

Janny meldt dat de kascontrole over 2010 is uitgevoerd en dat de kas-

commissie goedkeuring heeft gegeven.
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Vergaderingen 2011 (onder voorbehoud)

9 juli

3 september

1 oktober

5 november

10 december

Agenda voor 9 juli 2011 Waardevol Tiel

Opening

Notulen 4 juni 2011

Mededelingen en stukken

Vaststellen extra agendapunten

Interview met Stad Tiel

Nota Cultuurhistorie van gemeente Tiel

Hoorzitting hof van Arkel

Wat verder ter tafel komt

Afspraken, rondvraag en sluiting


