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2016 NO. 1

Beste mensen,
Waardevol Tiel wenst u een
goed en voorspoedig 2016
toe.
Terwijl dit geschreven
wordt, op dag één dat het
vuurwerk verkocht mag
worden, is het eerste nog
bescheiden geknal te horen.
Genoeg mensen kunnen
genieten van wat rond oudjaar afgestoken en afgeschoten
wordt. Het is altijd weer spectaculair wat er in de nachtelijke
hemel te zien valt. Men zegt ook wel dat het vuur en geknal
een oude traditie is die stoelt op het verjagen van boze geesten.
In de Stad Tiel kwam een enthousiaste Tielse verkoper van
legaal vuurwerk aan het woord, trots op het feit dat de vuurwerktraditie recent is toegevoegd aan de Nationale Inventaris
Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland.
Maar de scheiding van legaal en illegaal vuurwerk is niet
alléén zinnig, is ook versluierend. Ook met legaal vuurwerk
gebeuren elk jaar veel ongelukken, waardoor mensen bijvoorbeeld hun gezichtsvermogen kwijt raken, en óók legaal
vuurwerk is de pest voor het milieu.
Hoewel het enthousiasme voor het vrij mogen afsteken van
vuurwerk gestaag afneemt, zal een totaal verbod er voorlopig nog wel niet inzitten.
Wat er nog meer op de komende vergadering besproken gaat
worden vind u bij de agenda op pagina 4.
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U bent van harte welkom op
Zaterdag 9 januari 2016
Aanvang 14.00 uur
Plaats: Kerkstraat 32
Het Bestuur

Vergadering Waardevol Tiel 5 december 2015
Aanwezig: Ton Schiltmans, Jan van Doesburg , Kees van Groenigen,
Ronald van Lith, Peter Schipper en Arnoud Reijnen.
Afmeldingen: Ada Mouthaan.
Opening
Tot Arnoud arriveert zit Ton voor.
Notulen: de notulen van 7 november 2015 worden goedgekeurd en vastgesteld.
Afspraken vorige vergadering:
Arnoud krijgt geen contact met het IVN
De afspraak met Ada over de bomenverordening blijft staan.
Kees heeft contact gehad met de gemeente over de kap van 175 populieren
langs de Lingeweg en de Stationsweg in Wadenoijen. De bomen zijn volgens de gemeente in slechte staat en moeten mede vanwege verzekeringseisen snel gekapt worden. Er is een zogeheten VTA onderzoek geweest.
Aanvullend zij er natuurtoetsen gemaakt. Ton neemt contact op met de
gemeente om informatie te krijgen.
Willem heeft informatie ingewonnen over het samenvoegen van de de
bouwblokken aan de Bommelweg. Zoals we deze en andere informatie nu
interpreteren is het resulterende bouwblok niet strijdig met de regels.
Ronald is nog niet verder gekomen met onderzoek naar de Binnenboomse
Wetering.
Hij meldt dat het Inundatiekanaal als deel van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie soms ontbreekt op de officiële folders.
Peter merkt op dat de vertraging bij de gemeente Tiel met onze voorstellen
voor nieuwe monumenten, ondanks hun belofte voor beterschap, ondertussen wel tot ongewenste gevolgen of ontwikkelingen kan leiden bij de
potentiële panden.
Peter gaat navraag doen over onze begin dit jaar aan de gemeente gestuurde brief over naamgeving van steegjes.
Arnoud meldt dat Stadsherstel de gemeente Tiel en het Waterschap
Rivierenland aangeboden heeft kleine monumentale objecten over te
nemen.
Mededelingen en stukken:
Nieuwsbrieven van de GNMF. Via Peter worden ze verder verspreidt.
Brief van Arnoud gericht aan de heer Kramer van de gemeente Tiel met
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opmerkingen bij de concept-gebiedsvisie buitengebied.
Zienswijze van Waardevol Tiel op de ontwerp-omgevingsvergunningen
Dreumelse en Stiftse Waard in het kader van het programma stroomlijn.
Ontvangstbevestiging van bovenstaande zienswijze.
Artikel Gelderlander 23 november 2015 over onze bovenstaande zienswijze.
Extra agendapunten:
geen
Bestuur:
In verband met het terugtreden van Kees als secretaris maart 2016 bespreken we de nieuwe situatie die gaat ontstaan.
Ton biedt aan ons blad Milieuwerk te gaan maken.
De notulen zullen door Peter of bij diens aanwezigheid door een ander
gemaakt worden.
Arnoud gaat een mailadres aanmaken voor info en contact.
Contact- en postadres wordt waarschijnlijk Ronald.
Kees gaat met Ronald het papieren archief uitzoeken, deels kan het waarschijnlijk naar het regionale archief, deels zoeken we naar een nieuwe
plek.
Voor de computerbestanden wordt een externe harde schijf gekocht.
Voorstel Vergaderingen 2016
:Het voorstel wordt ongewijzigd aangenomen
Wat verder ter tafel, rondvraag en afspraken:
Jan meldt dat iemand hem heeft gebeld dat de platanen nabij de
Romneyloods, bij het begin van het Inundatiekanaal, gevaar lopen. Kees
zal contact opnemen met de bewoners die ernaast wonen.
Peter is door drukke werkzaamheden de afgelopen perioden niet met de
boom van Walstede bezig geweest. Hij gaat dat nu alsnog doen.
Peter meldt ook dat van het pand Grotebrugsegrintweg 59 de Jugendstill
gevel is
gesloopt.
Ronald heeft begrepen dat wethouder van Rhee het stuk
Binnenboomsewetering naast het weitje waar nu nieuwbouwproject De
Boomgaard wordt gerealiseerd, enkel als een wadi ziet. Ons streven is dat
het de status van een aardkundig monument krijgt, Ronald wil dit met
steun van Oudheidkamer en Waardevol Tiel voor elkaar krijgen.
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Vergaderingen 2016
Aanvang 14.00 uur
Plaats: Kerkstraat 32
zaterdag 9 januari 2015
zaterdag 6 februari
zaterdag 5 maart
zaterdag 2 april
zaterdag 7mei
zaterdag 4 juni
zaterdag 2 juli
zaterdag 3 september
zaterdag 1 oktober
zaterdag 5 november
zaterdag 3 december

Agenda voor Waardevol Tiel 9 januari 2016
Opening
Notulen 5 december 2015
Afspraken van vorige vergadering
Mededelingen en stukken
Vaststellen extra agendapunten
Gebiedsvisie buitengebied
Bestuur
Bomenkap Lingeweg en Stationsstraat Wadenoijen
Vertegenwoordiging in klankbordgroep natuur
Wat verder ter tafel komt
Rondvraag en afspraken
Sluiting
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