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Al weer geruime tijd is
Peter Schipper actief binnen
Waardevol Tiel. Dat heeft
geresulteerd in mooie zaken
als de stegenwandeling en
het bijbehorende pamflet, in
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Geheime Tiel en nieuwe
voorstellen voor gemeentelijke monumenten.
Recent, op vrijdag 29 januari nam Peter officieel afscheid
van zijn werk als conservator van het Tielse Streekmuseum.
Vanuit het Tielse bestuur werd Peter geëerd met de erepenning der stad Tiel, niet alleen voor zijn langdurige verdiensten als conservator maar ook vanwege zijn verdiensten voor
de historische steden in de regio.
Ironie is misschien dat Peter graag tegen het bestuur dat hem
nu geëerd heeft aanschopte.
Maar wanneer je in de jaren '60 opgegroeid bent is voor veel
mensen een blijvende rebelsheid niet vreemd.
Voor Waardevol Tiel is het te hopen dat hij daar zijn energie,
kennis en rebelsheid ook op wil blijven richten.
Op de komende vergadering zullen we verder spreken over
de gekapte boom die voor de nissenhut op de
Ophemertsedijk stond.
De volledige agenda vind u op pagina 4.
U bent van harte welkom op
Zaterdag 6 februari 2016
Aanvang 14.00 uur
Plaats: Kerkstraat 32
Het Bestuur

Vergadering Waardevol Tiel 9 januari 2016
Aanwezig: Jan van Doesburg , Willem Spekking, Ada Mouthaan, Ronald van Lith,
Peter Schipper, Ton Schiltmans, Kees van Groenigen en Arnoud Reijnen.
Afmeldingen: geen.
Opening
Notulen: de notulen van 5 december 2015 worden goedgekeurd en met enige aanvullingen en wijzigingen vastgesteld.
Het betreft de vertraging bij het vaststellen van nieuwe gemeentelijke monumenten,
Peter meldt dat er inmiddels weer gesproken is met de gemeente. Zowel van de aanvullende lijst van de gemeente als die van onze kant zijn er nieuwe gemeentelijke
monumenten bij gekomen. Dit betreft panden waarvan snel duidelijk was dat ze in
aanmerking kwamen. In een later stadium zal van andere voorgedragen panden een
weging bepalen of ze ook op de gemeentelijke lijst komen.
Verder dat bij het pand Grotebrugsegrintweg 59 de Jugendstill gevel niet gesloopt is
maar verprutst.
Afspraken vorige vergadering
Kees heeft gebeld met de bewoner van het huis aan de Ophemertsedijk 1 bij de nissenloods, om te vragen of iets bekend is over kap van de platanen die daar staan.
Merkwaardig genoeg was het enige antwoord, dat een tweede maal herhaald werd,
dat voor verdere informatie contact met het Waterschap moest worden opgenomen.
Helaas is inmiddels de plataan recht voor de nissenloods gekapt. Voor zover wij
weten is er geen publicatie geweest van een aanvraag voor kappen of een verleende
kapvergunning. Ada zal bij het Waterschap navraag doen.
Peter heeft mogelijkheden voor een nieuwe boom bij Walstede onderzocht. Voor actie
van onze kant willen we wachten tot de beuk daadwerkelijk weg moet.
Mededelingen en stukken
Knipsel Gelderlander over omvormen winkels tot wonen binnenstad.
Er is in de media gemeld dat er in de Tielse binnenstad een ontwikkeling is dat winkelpanden in de buitenschil van het winkelgebied omgezet worden tot woonbestemmingen. Eigenaren zien blijkbaar in dat er blijvend minder vraag zal zijn naar winkelruimte. We juichen deze ontwikkeling toe. Wel hopen we dat de nieuwe bestemming
voor wonen gepaste architectuur oplevert.
De Tweede wijziging Welstandsnota Tiel 2010 komt ter sprake. Inhoudelijk gaat het
om het volgende : actualisatie van de nota uit 2010; aanpassing van teksten t.a.v. van
beleid en ontwikkelingen in de diverse deelgebieden afstemming met het sturingsniveau uit de beeldkwaliteitsvisie en het welstandsniveau uit de welstandsnota; aanbrengen bijzonder welstandsniveau in plaats van minimaal welstandsniveau voor gebieden
Konijenwal/Hoveniersweg en de Hucht/Sterrenbos/Heiligestraat; verruiming welstandsvrij deelgebied Vijverterrein gebiedsontwikkeling Fluvia Tiel.
Knipsel Stad Tiel over publicatie van watervriendelijk ontwerp spoorsingel, tussen
Westroijensestraat en Grotebrugsegrintweg. Het ontwerp gaat er van uit dat de aanwezige populieren en andere bomen gekapt worden. Voordat er met de kap kan worden
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begonnen moet er onderzocht worden of er toestemming van de rijksoverheid voor
mitigatie (verplaatsing) van de roekenkolonie mogelijk is. Ada merkt op dat we moeten gaan voor niet kappen van de bomen. We merken op dat in elk geval met de voorgenomen kap er weinig tot geen bomen overblijven in de Bomenbuurt.
Brief van 16 december 2015 van gemeente over bijgestelde gebiedsvisie (agenda).
Arnoud meldt een uitnodiging om te komen praten, in het veerhuis in Varik, over de
plannen voor de grootschalige kap in de uiterwaarden. Hopelijk kunnen de plannen
bijgesteld worden.
Ton meldt dat het voornemen om een deel van de haven te dempen met een kleilaag,
om kwel ter plekke te bestrijden, niet doorgaat. Argument is dat de hoeveelheid kwel
meevalt.
Er wordt opgemerkt dat de hekken aan weerskanten van de Ruitersteeg laat of helemaal niet opengaan op de openingstijden van de winkels. Of er ander sleutelbeheer
moet komen bepalen we later. We zijn er nog niet uit of het aanbrengen van hekken in
de Oliemolensteeg een goede oplossing is. Er zijn misschien andere oplossingen
mogelijk in het kader van de projecten van Hart voor Tiel.
Extra agendapunten: geen
Gebiedsvisie buitengebied conceptontwerp
Onze opmerkingen bij de Concept- gebiedsvisie buitengebied zijn volgens Ton goed
opgenomen in het vervolg Gebiedsvisie buitengebied conceptontwerp. Dat betreft
onder meer dat nu het bouwen van woningen naast de ‘Put van Van Mourik niet meer
opgenomen is en dat het voor fruittelers niet toegestaan is voor derden te sorteren of
verpakken.
We schrijven een brief waarin we met de hoofdlijn instemmen maar daarnaast onze
zorgen over het dynamische kader en het knabbelen aan het Nationaal Landschap uitspreken.
Doordat in volgende fases van de plannen B&W of Gemeenteraad weer anders kunnen beslissen, blijft het opletten.
Bestuur
Door het stoppen van Kees is er een nieuw mailadres voor contact en info nodig. Dat
wordt waarschijnlijk wt@gmail.com.
Kees zal Ton op weg helpen met het maken van ons blad.
Kees zal bij Nette als dank voor het gebruik van de vergaderruimte een passend
bloemstuk laten bezorgen.
Bomenkap Lingeweg en Stationsstraat Wadenoijen
Ton en Kees hebben gesproken met de ambtenaar van groen. We zijn er van overtuigd
geraakt dat de uitgevoerde VTA-controle (Visual Tree Assesment) uitgewezen heeft
dat de populieren niet te handhaven zijn. We hebben afgesproken dat we suggesties
mogen doen voor het soort bomen dat terug komt.
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Vertegenwoordiging in klankbordgroep natuur
Kees geeft aan ook te stoppen met de klankbordgroep natuur, als vertegenwoordiger
van Waardevol Tiel. Ada is bereid de vertegenwoordiging over te nemen. Kees zal dit
overbrengen binnen de klankbordgroep.
Wat verder ter tafel komt en rondvraag
Arnoud meldt dat Stadsherstel als eigenaar van een nabij gelegen pand met de beheerder van het oude postkantoor afspraken heeft gemaakt over het inrichten van hun tuin
in samenhang met extra parkeerplaatsen.
We vragen ons af waarom er geen bomen meer zijn op het pleintje voor de
Agnietenhof. Kees zal dit inbrengen bij de klankbordgroep natuur.
Ada constateert dat de Wetlands Passewaaij nogal vergrasd zijn. We denken dat dit
komt door geen begrazing in de winterperiode samen met de hoge temeratuur.
De nieuw gemaakte wapenschildjes voor de hekken in de Ruitersteeg zijn nog niet
aangebracht. We zoeken ook naar ideeën voor de oude exemplaren.
Kees heeft van ambtenaar Benno Jagt een mail gehad dat men het opruimen van de
rommel aan de Groenedijk heeft opgepakt.
_____________________________________________________________________
Vergaderingen 2016 Aanvang 14.00 uur
Plaats: Kerkstraat 32
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 6 februari 2016
Opening
Notulen 9 januari 2016
Afspraken van vorige vergadering
Mededelingen en stukken
Vaststellen extra agendapunten
Gekapte boom Ophemertsedijk 1
Bestuur
Vertegenwoordiging in klankbordgroep natuur
Wat verder ter tafel komt
Rondvraag en afspraken
Sluiting
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