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Anders dan eerder aangekondigd is de eerstkomende vergadering op zaterdag
14 mei om 11.00 bij Huub
van Heiningen. Een vroeger tijdstip dan gewoonlijk
omdat we zijn uitgenodigd
voor een symposium van
de Oudheidkamer later die
dag ter gelegenheid van hun 110 jarig bestaan.
Van 6 tot 27 mei is er in de bibliotheek van Tiel een kleine fototentoonstelling die we van het fotomateriaal voor
onze eerdere jubileumbijeenkomst samengesteld hebben.
We zijn de bibliotheek erkentelijk voor deze gelegenheid.
Met de tentoonstelling proberen we een beeld te geven
van plaatsen in Tiel die de moeite waard zijn en al te
vaak achteloos verdwijnen. Zo'n voorbeeld, waar we ons
momenteel druk over maken, is de monumentale toegangsbrug bij Thedingsweert.
Op de agenda staan onder meer het behoud van deze
brug en het ontwerp-bestemmingsplan Tiel West, waar
we recent een zienswijze voor hebben ingediend.
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Onze vergadering is op
zaterdag 14 mei 2011
aanvang 11.00 uur
Plaats:
St. Walburgstraat 1 bij Huub van Heiningen.
Het Bestuur

Vergadering Waardevol Tiel 9 april 2011
Aanwezig: Huub van Heiningen, Gerard Volmer, Ton Schiltmans, Jan
van Doesburg, Janny van Keulen, Arnoud Reijnen en Kees van
Groenigen
Afmeldingen: Lou Dalderup, Willem Spekking en Peter Schipper
Opening (Ton zit voor tot Arnoud aanwezig is)
Het agendapunt Molenhoek en hof van Arkel wordt niet behandeld als
geagendeerd door onvoldoende opkomst van leden van de
Erfgoedkamer, het punt komt aan de orde wanneer Arnoud er is.
De notulen van 5 februari en 5 maart worden goedgekeurd.
Stukken:
(1) brief dd. 10 maart en dd. 14 maart van gemeente Tiel over de frietkramen a/d Veemarkt, de informatie is al besproken op de vergadering
van maart
(2) brief dd. 23 maart van gemeente Tiel over ontwerp bestemmingsplan Tiel West
(3) brief dd. 28 maart van Waardevol Tiel over toegangsbrug
Thedingsweert aan gemeente Tiel en 29 maart van gemeente Tiel ontvangsbevestiging,
(4) brief dd. 4 april van gemeente Tiel over latere datum van het ontwerp-bestemmingsplan Tiel Noord (het voorwerk van Ton gebruiken
we nu later).
Mededelingen: van het fotomateriaal voor onze jubileum verzorgen Jan
en Kees een tentoonstelling in de bibliotheek gedurende de maand mei.
Extra agendapunten: Bestemmingsplan Tiel West
Jubileumviering en verdere publiciteit: er wordt geopperd de jubileumuitgave van Waardevol Tiel nog uit te breiden met extra materiaal van
het symposium en van het archief van onze vereniging. Ton en Kees
willen hier in principe aan werken. Wat betreft de website: in de
komende maanden zal deze worden gerestyled en overzichtelijker
gemaakt. De evaluatie van symposium/ jubileumviering en het (achter2

af) opgestelde draaiboek worden door Kees gearchiveerd.
Huub vind het geheel zo geslaagd dat hij elk jaar wel iets dergelijks
wil, evt. in samenwerking met de Oudheidkamer.
Ontwerp Bestemmingsplan Tiel West
Van eind maart tot begin mei ligt het Ontwerp Bestemmingsplan Tiel
West ter inzage en kunnen we als vervolg op onze visie op het eerdere
voorontwerp gedurende die periode een zienswijze indienen. Huub, Ton
en Kees gaan hiermee aan de gang. We zullen ons concentreren op de
omgeving van de Schaarsdijkweg en Dode Linge en verder bouwen op
onze eerdere inspraakreacie op het voorontwerp. En daarbij ingaan op
de afwijzende of zelfs afwezige antwoorden van B en W.
Arnoud is gearriveerd
De gang van zaken rond Blijdestein: volgens Arnoud is er hoe pijnlijk
de uitkomst, formeel niets aan te merken op de manier waarop er met
de archeologie is omgegaan tijdens de voorbereidingen van de bouw.
Molenhoek en Tolhuiswal: bij een eerste gesprek met bouwer en
gemeente was de opstelling van de bouwer dat het massale ontwerp dat
er ligt niet veranderd wordt. Er mag meegepraat worden over de straatinrichting en gedenksteentjes. Ook archeologie is niet aan de orde
omdat er “archeologisch vriendelijk” (het bodemarchief bewaren voor
later en beter onderzoek) gebouwd wordt. Dit archeologisch vriendelijk
bouwen is een nog onvoldoende uitgekristalliseerd iets, zodat het nu
makkelijk als excuus gebruikt kan worden om niet aan archeologie te
hoeven doen. Bijvoorbeeld hoe het ontwerp van het palenplan zich verhoudt tot het al of niet verstoren van de ondergrond en het kunnen
onderzoeken van die ondergrond.
Arnoud neemt voor een en ander contact op met de Oudheidkamer.
Hof van Arkel: hiervoor is een omgevingsvergunning/ bouwvergunning verleend voor de bouw van 12 woningen. We zullen hier samen
met de Oudheidkamer een bezwaarschrift tegen indienen.
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Vergaderingen 2011 (onder voorbehoud)
14 mei 11.00 bij Huub
4 juni
9 juli
3 september
1 oktober
5 november
10 december

Agenda voor 14 mei 2011 Waardevol Tiel
Opening
Notulen 9 april 2011
Mededelingen en stukken
Vaststellen extra agendapunten
Fototentoonstelling in bibliotheek
Brug Thedingsweert
Ontwerp bestemmingsplan Tiel West
Wat verder ter tafel komt
Afspraken, rondvraag en sluiting
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