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Nog niet bekend is, tenminste
bij de degenen die niet in de
achterkamertjes mogen aanschuiven, wat voor College er
na de gemeenteraadsverkiezingen gesmeed gaat worden.
Dankzij de grote verkiezingswinst ligt het voor de hand
dat D66 een wethouder levert,
of de Partij van Pieter van
den Burg dankzij spectaculaire winst mee mag doen? Een aantal actieve leden van Waardevol Tiel hebben in diverse andere
partijen als lijstduwers hun eigen stek gehad. Om daar te proberen de cultuurhistorie en natuur meer naar voren te laten
komen. Of het beklijft is de vraag. Het blijft ook een kwestie
van steeds weer naar voren brengen. Zo'n kwestie is bijvoorbeeld het rapport over de stegen in de Tielse binnenstad dat
Waardevol Tiel samen met de Oudheidkamer naar buiten gaat
brengen. Opgesteld naar aanleiding van een bijna achteloos
gepresenteerd plan om de Ruitersteeg aan de openbaarheid te
onttrekken.
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Naast dit rapport over de stegen staat er op de agenda de
Omgevingsvisie van de provincie en en het provinciale inpassingsplan voor uitbreiding van Medel.
De volledige agenda staat op pagina 4.
U bent van harte welkom op
Zaterdag 5 april 2014
Aanvang 14.00 uur
Plaats: Kerkstraat 32
Het Bestuur

Vergadering Waardevol Tiel 1 maart 2014
Aanwezig: Arnoud Reijnen, Ton Schiltmans, Kees van Groenigen, Peter
Schipper, Jan van Doesburg
Afmeldingen: geen
Opening: de notulen van 1 februari 2014 worden goedgekeurd.
Mededelingen en stukken
Er is volgens de reactienota op het ontwerp-bestemmingsplan Hamsche
Biezen een nader onderzoek (natuurtoets) verricht bij de Hamsche Biezen,
dit voor de verplaatsing van het tuincentrum aan de Lingedijk uit
Wadenoijen.
Bij navraag wil de gemeente dit onderzoek pas bekendmaken bij de volgende ronde van het bestemmingsplan. Wij overwegen bekendmaking te vragen
met een beroep op de WOB.
Diverse knipsels uit de Gelderlander:
– 28022014
Overdracht van het fotoarchief van Jan Bouwhuis aan het regionaal archief
– 17032014
Over sloop 23 woningen voor de uitbreiding van Medel
– 17032014
Provincie Gelderland geeft 5 ton voor verkeersverbeteringen rond Tiel. Die
verbeteringen hebben betrekking op de A15, snelfietspaden, de oostelijke
ontsluitingsweg en het fruitcluster.
– 18032014
Ondertekening door de tien gemeenten van Regio Rivierenland van een convenant over bedrijventerreinen. Het is volgens de krant een onderdeel van de
Logistieke Hotspot.
– Nieuwsbrief over het Tielse erfgoed nr. 1 periode 2012/ 2013 met de titel
“Oud Nieuws” van de gemeente Tiel. Enkele aanwezigen vinden dat wethouder van Rhee in dit blad wel een beetje veel in beeld is, zo vlak voor de verkiezingen. De meerwaarde van het blad moet ook nog blijken. En met alleen
een blad heb je nog geen goed cultuur-historisch beleid.
– De Omgevingsvisie van de provincie nadert zijn voltooiing. Eerder hebben
wij een zienswijze ingediend. De GNMF nodigt ons uit voor een inloopbijeenkomst op 17 maart. Op maandag 7 april is er een bijeenkomst van de provincie voor Rivierenland. We overleggen met de GNMF naar welke bijeen2

komsten wij gaan. Ook bespreken we dan tegelijk de ontwikkelingen rond de
uitbreiding van Medel.
Extra agendapunt: Binnenhoek
Benoemen kascommissie
Van de vorige kascommissie wordt Ton opnieuw benoemd, samen met Peter
als nieuw lid.
Stegen in centrum Tiel
Ton, Peter en Jan hebben dit project voortvarend aangepakt, ze zijn mede
aan de hand van historische gegevens in het centrum van Tiel gaan rondwandelen om bestaande en verdwenen stegen te beschrijven. Er is zelfs een nieuwe steeg opgenomen. Jan laat een voorlopig stuk met foto's en tekst zien.
Het liefst willen ze het stuk nog voor de verkiezingen publiceren.
Binnenhoek
Ton heeft op 26 februari namens Waardevol Tiel de presentatie van het
reconstructieplan Binnenhoek aan de bewoners bijgewoond. Veel van onze
eerdere opmerkingen op de voorgaande versie zijn in dit vrijwel definitieve
plan verwerkt. Dat betreft dan het verplaatsen van de bushalte, het kleiner
maken van de keerlus voor de opleggers t.b.v. de bevoorrading van de beide
supers (waardoor dus niet meer op fiets en wandelpad kan worden geparkeerd) en het verleggen van de wegas in het gedeelte vanaf de supers richting Hoveniersweg. Dat laatste is wel niet optimaal gebeurd, maar daarvan
had projectleider Stienstra al aangegeven dat die wens moeilijk uit was te
voeren. In ieder geval is voor dit moeilijk weggedeelte met weinig mogelijkheden en veel beperkingen een goed en genuanceerd plan gemaakt. Waarmee
de aanwezige bewoners ook blij waren. Ton heeft de heer Stienstra dan ook
namens Waardevol Tiel waardering uitgesproken en complimenten gegeven.
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vergaderingen 2014
Aanvang 14.00 uur
Plaats: Kerkstraat 32
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 5 april 2014 Waardevol Tiel
Opening
Notulen 1 maart 2014
Mededelingen en stukken
Vaststellen extra agendapunten
Stegen in centrum Tiel
Omgevingsvisie provincie
Ontwerpinpassingsplan uitbreiding bedrijventerrein Medel
Wat verder ter tafel komt
Afspraken en rondvraag
Sluiting
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