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Met een grote delegatie was
Waardevol Tiel donderdag 6
februari jongstleden aanwezig
op een bijeenkomst in de de
St. Hyacinthus Kapel, georganiseerd door SCW en De Vree
en Sliepen met als thema het
behoud van cultureel erfgoed
in Tiel. Spreker naast die van
aannemer en SCW was Peter
Schipper in zijn rol als duider van het culturele erfgoed van
Tiel. Ook aanwezig waren wethouder Verspuij en en monumentenambtenaren van de gemeente Tiel.
Zonder dat het met zoveel woorden werd gezegd kwamen hier
twee tegenovergestelde visies op omgaan met de stad naar
voren. De verhalen die de diverse inleiders naar voren brachten
waren de uitdrukking van de visie dat behoud van monumenten
en sociale woningbouwcomplexen een wezenlijke bijdrage
leveren voor de identiteit van de stad. Dit zonder zoveel woorden gesteld tegenover de visie van de aanwezige wethouder die
vind dat je de identiteit van de stad vooruit helpt door de
Willem Alexanderschool te slopen en een duur cultuurcluster
aan de Westluidensestraat te willen realiseren.
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Op de agenda staat onder meer het benoemen van een kascommissie voor de financiën van 2013 en de stegen in het centrum
van Tiel. De volledige agenda staat op pagina 4.
U bent van harte welkom op
Zaterdag 1 maart 2014
Aanvang 14.00 uur
Plaats: Kerkstraat 32
Het Bestuur

Vergadering Waardevol Tiel 1 februari 2014
Aanwezig: Arnoud Reijnen, Ton Schiltmans, Kees van Groenigen, Willem
Spekking, Ada Mouthaan, Peter Schipper
Afmeldingen: Jan van Doesburg, Janny van Keulen
Opening: de notulen van 4 januari 2014 worden goedgekeurd.
Mededelingen en stukken
Ontvangstbrief van de gemeente Tiel over onze brief over de beoogde bouw
van een tankstation voor de firma van Dijkhuizen aan de Industieweg.
Voorgesteld zal worden de brief af te laten handelen door het College.
Een speciale, al wat oudere uitgave uitgave van het blad Monumenten over
Tiel. De meesten kennen deze uitgave niet. Er is belangstelling onder de aanwezigen voor extra exemplaren.
Brief van gemeente Tiel over behandeling van het bestemmingsplan
Hamsche Biezen. In de reactienota wordt op onze zienswijze ingegaan.
Een aantal knipsels uit de Gelderlander met standpunten over de gewenste
ontwikkelingen in de fruitsector. Deze discussie sluit aan bij een eerdere
beeldvormingsavond over het buitengebied van Tiel. We zullen de
Gelderlander benaderen voor een opiniestuk van onze kant. Arnoud krijgt ter
voorbereiding de gescande artikelen.
Brief van Waardevol Tiel aan leden commissie Ruimte over afsluiten
Ruitersteeg (agendapunt).
Extra agendapunt: geen
Bestuur Waardevol Tiel
Janny blijft nog even als penningmeester aan zodat er meer tijd is een opvolger te vinden.
We zullen op de volgende vergadering een tweetal leden voor de kascommissie over 2013 benoemen. Dit uit het drietal Ton, Jan en Peter.
Afsluiten stegen in centrum Tiel
Naar aanleiding van een voorstel dat op de agenda stond van de commissie
Bestuur van 30 januari 2014 om de zogeheten Ruitersteeg met een hekwerk
af te sluiten, hebben we in een brief de leden van de commissie de historische kant van de steeg belicht. Ook de Oudheidkamer is opgeroepen van
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zich te laten horen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat Ton in zou gaan
spreken, maar heel wonderlijk is het voorstel na het sturen van onze brief
van de agenda verdwenen. Omdat het voorstel van het afsluiten in een trend
lijkt te passen, besluit de vergadering dat we alle nog te vinden stegen in het
centrum gaan benoemen, door rond te wandelen en ook historisch materiaal
te gebruiken, zoals de kaart van Blaeu. Wanneer er toch hekken geplaatst
worden vinden wij dat die moeten passen in de historische context. Willem
noemt de mogelijkheid stegenwandelingen te organiseren.
Afgraven uiterwaarden Linge
Eerder bestond er onduidelijkheid over de aard van de graafwerkzaamheden
in de uiterwaarden van de Linge aan de Lingeweg in Rauwenhof, naar nu
blijkt, na navraag bij het Waterschap, gaat het om een vergunde uitbreiding
van de bergingscapaciteit van het water.
Bouwhistorische rondleidingen in Tiel
Willem heeft de vraag aan het Gelders Genootschap gesteld. Daar bestaat de
bereidheid en de kennis om rondwandelingen te verzorgen. Over het doel en
de kosten moet verder overlegd worden, ook de Oudheidkamer kan er misschien bij betrokken worden.
We stippen ook de mogelijkheid aan, nu het fruitcorso een week later wordt
gehouden, samen met de Oudheidkamer weer in een bescheiden opzet de
Open Monumentendag nieuw leven in te blazen. Arnoud neemt hiervoor
contact op met de Oudheidkamer.
Wat verder ter tafel komt
Ada meldt een geweigerde kapvergunning aan de Konijnenwal
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Vergaderingen 2014
Aanvang 14.00 uur
Plaats: Kerkstraat 32
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 maart 2014 Waardevol Tiel
Opening
Notulen 1 februari 2014
Mededelingen en stukken
Vaststellen extra agendapunten
Benoemen kascommissie
Stegen in centrum Tiel
Wat verder ter tafel komt
Afspraken en rondvraag
Sluiting
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