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Dit is de tijd dat de politieke
partijen in Tiel hun verkiezingsprogramma's voor de
gemeenteraadsverkiezingen
van maart naar buiten brengen. Wij hebben de diverse
partijen laten weten waar zij
wat ons betreft de komende
raadsperiode aandacht aan
moeten schenken. Een journalist van de Gelderlander heeft
van een aantal programma's al vastgesteld dat er geen keuzes
worden gemaakt. Terwijl de taken van de gemeente toenemen
en de financiële middelen niet navenant vermeerderen. Of
met die onduidelijkheid en eigenlijk uitgestelde beslissingen
de grotere aandacht voor het cultureel erfgoed van de laatste
tijd overeind kan blijven is de vraag.
In de Gelderlander was te lezen dat D66 de sloop van de
Prins Willem Alexanderschool een “vergissing” heeft
genoemd. Toen de fractie destijds tegen de sloop kon stemmen heeft ze dat nagelaten. In dat licht kun je van mening
verschillen of dit nieuwe standpunt hypocriet is of valt onder
de categorie “het licht hebben gezien”.
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Op de agenda staat onder meer het benoemen van een nieuwe
penningmeester. De volledige agenda staat op pagina 4.
U bent van harte welkom op
Zaterdag 1 februari 2014
Aanvang 14.00 uur
Plaats: Kerkstraat 32
Het Bestuur

Vergadering Waardevol Tiel 4 januari 2014
Aanwezig: Arnoud Reijnen, Janny van Keulen, Jan van Doesburg, Ton
Schiltmans, Kees van Groenigen, Willem Spekking, Ada Mouthaan, Peter
Schipper.
Afmeldingen: geen.
Opening: de notulen van 7 december 2013 worden goedgekeurd.
Mededelingen en stukken
Brief naar de gemeente Tiel over de beoogde bouw van een tankstation voor
de firma van Dijkhuizen (zie verder het agendapunt).
Brief over het voorontwerp van het Provinciale Inpassingsplan voor Medel
van de GNMF.
Uitnodiging voor de nieuwjaarsontmoeting van de provincie Gelderland op
dinsdag 7 februari.
Concept-brief voor politieke partijen van de hand van Arnoud. De vergadering stelt verbeteringen voor die Arnoud zal aanbrengen. Daarna zorgt Kees
voor verspreiding.
Bericht uit de Gelderlander van 13 december 2013 over financiële problemen voor de Logistieke Hotspot Rivierenland
Bericht uit de Gelderlander van 19 december 2013 over het herontwikkelen
van de Maasglas als havengebied voor de Logistieke Hotspot.
Bericht uit de Gelderlander van 4 januari 2014 over een voorstel van het
regiobestuur om de Logistieke Hotspot Rivierenland te verzelfstandigen.
Exemplaren van de seizoensbrief van de GNMF. We verspreiden ze via
Peter Schipper.
Extra agendapunt: geen
Tankstation voor de firma van Dijkhuizen
We hebben een brief gestuurd naar de gemeente Tiel over de beoogde bouw
van een tankstation voor de firma van Dijkhuizen aan de Industieweg. Ons
bezwaar ligt er vooral in dat de locatie beschermd agrarisch gebied is dat
ook nog in het enige stukje Nationaal Landschap van Tiel ligt. Een afschrift
van de brief is naar de provincie Gelderland gestuurd.
De brief is terug te vinden op onze website.
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Provinciale Inpassingsplan voor Medel
Door de provincie Gelderland is een Provinciale Inpassingsplan voor Medel
gemaakt. Het plan beoogt enige herverkaveling en een geringe uitbreiding
Een argument dat gehanteerd wordt is de vraag naar grote kavels. Wij vinden
dit zolang er dichtbij op andere plaatsen nog veel bedrijfsterrein voorhanden
is een verkeerd argument.
De Gelderse Natuur en Milieufederatie heeft ook namens Waardevol Tiel
een zienswijze ingediend. De brief is terug te vinden op onze website.
Nieuwe penningmeester
Arnoud heeft een brief voor het werven van een nieuwe penningmeester
opgesteld. Op de vergadering komt de naam van een kandidaat naar voren.
Maar los van de uitkomst hiervan sturen we parallel de brief naar de leden
en donateurs.
Wat verder ter tafel komt
Peter komt terug op het eerder besproken boekje van de Leidse Open
Monumenten Dagen.
Andere aanwezigen onderschrijven het inspirerende karakter en we stellen
ons de vraag hoe we zoiets naar de Tielse situatie kunnen vertalen. Een aantal van ons wil er desgevraagd met Peter wel energie in steken. Enkele
ideeën die al naar voren komen zijn een aantal themawandelingen per jaar en
rondwandelingen met deskundigen van het Gelders Genootschap om monumentwaardige panden aan te wijzen.
We zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst die de SCW op donderdag 6
februari organiseert.
Het thema van de bijeenkomst is Behoud van cultureelerfgoed in Tiel.
Peter Schipper zal ook op deze bijeenkomst spreken.
Vier mensen van ons geven zich op, Kees zal dit doorgeven aan de SCW.
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Vergaderingen 2014
Aanvang 14.00 uur
Plaats: Kerkstraat 32
zaterdag 1 februari
zaterdag 1 maart
zaterdag 5 april
zaterdag 3 mei
zaterdag 7 juni
zaterdag 5 juli
zaterdag 6 september
zaterdag 4 oktober
zaterdag 1 november
zaterdag 6 december

Agenda voor 1 februari 2014 Waardevol Tiel
Opening
Notulen 4 januari 2014
Mededelingen en stukken
Vaststellen extra agendapunten
Bestuur Waardevol Tiel
Afsluiten stegen in centrum Tiel
Afgraven uiterwaarden Linge
Bouwhistorische rondleidingen in Tiel
Wat verder ter tafel komt
Afspraken en rondvraag
Sluiting
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