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Beste mensen,
Al een aantal jaren maken
een aantal mensen van
Waardevol Tiel fietstochten
in de omgeving van Tiel.
Deze keer ging het richting
Ommeren en verder naar
Rhenen en de Blauwe
Kamer. Eerst over het nieuwe bedrijventerrein Medel.
Eenmaal daar voorbij kwamen we in een verruïneerd landschap, bestemd voor uitbreiding van Medel. Talloze plekken waar je kon zien dat
er gebouwen hadden gestaan, dichtgetimmerde en half gesloopte huizen. En heel veel ruimte als voorschot op te
realiseren plannen, ruimte waarvan gehoopt wordt dat ze
straks gevuld wordt met werkgelegenheid en nog meer
grote logistieke hallen. Een bezwaar al eerder ingebracht is
de beschikbaarheid van voldoende bedrijfsterrein op andere plekken. Ongetwijfeld zal dit argument terugkeren in de
juridische procedures.
Gelukkig voor ons was het een mooie dag en werd het
landschap verderop een stuk aangenamer.
Op de komende vergadering nemen we onder andere de
laatste stand van zaken door van de Ruitersteeg en onze
bijdrage aan de Tielse cultuurdag van 5 juli.
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Info:
De volledige agenda staat op pagina 4.
Kees van Groenigen
Leeuweriklaan 14
4005 EV Tiel
tel. 0344-627698
 r cc c 

U bent van harte welkom op
Zaterdag 6 juni 2015
Aanvang 14.00 uur
Plaats: Kerkstraat 32
Het Bestuur

Vergadering Waardevol Tiel 2 mei 2015
Aanwezig: Ada Mouthaan, Ronald van Lith, Willem Spekking, Peter Schipper, Ton
Schiltmans, Jan van Doesburg, Kees van Groenigen,
Afmeldingen: Arnoud Reijnen
Opening
Notulen: de notulen van 4 april 2015 worden goedgekeurd en vastgesteld.
Afspraken vorige vergadering:
Navragen kap bomen bij nieuwe spoorsingel: zie bij agendapunt.
Toestemming boekje IVN: inmiddels is er van de IVN toestemming.
Stuk in krant: op zaterdag 11 april is er van de hand van Arnoud een stuk geplaatst.
Tekenen brief naamgeving stegen: Kees heeft inmiddels getekend.
Nieuwe foto beuk Walstede: Jan heeft dit inmiddels gedaan.
Mededelingen en stukken:
Nieuwe penningmeester: het is nog niet gelukt de ook noodzakelijke toegang tot de
diensten van de ING te realiseren.
Dijkversterking: er wordt een aanzet gemaakt vanaf 2020 de dijken langs de Waal
te versterken. Wij zouden graag meepraten, door afwezigheid van Arnoud komt dit
de volgende vergadering terug. Bij de Wetlands wordt een nevengeul aangelegd,
vraag is of dit uit de plannen voor Waalweelde voortvloeit.
Knipsels over de binnenstad: er worden in de stukken allerlei ideeën naar voren
gebracht. De vergadering staat hier positief tegenover.
Artikel van Arnoud over de binnenstad voor de Gelderlander van 11 april.
Knipsels over Medel 2 fase 1 en 2.
Stuk over afronden Binnenhoek. We zijn tevreden over het resultaat. Wel is er nog
steeds de kwestie van het geplande parkje tegenover het Vinkenstraatje dat lijkt te
botsen met plannen die het gebied anders invullen zoals woningen van de SVT. We
overwegen tot het schrijven van een brief naar de gemeente om onze visie nadrukkelijk naar voren te brengen.
Ronald meldt de oprichting van de Tielse Binnenstad Vereniging TBV, een nieuwe
vereniging voor bewoners van de binnenstad, Kees zal contact leggen.
Verkoop kantongerecht: er wordt gemeld dat de dienst van het Rijk die het kantongerecht verkoopt aan het College heeft gevraagd kandidaat-kopers voor te dragen.
Maar het College heeft tot nu toe nagelaten raad en burgerij er bij te betrekken.
Extra agendapunten: geen
Beuk Walstede: dit komt op de volgende vergadering terug wanneer Arnoud aanwezig is.
Bomen langs geplande spoorsingel: er is gesproken met de projectleider van de
gemeente. Voor de aanleg van de watergang moeten een aantal bomen dwars op het
tracé wijken, in het oorspronkelijke plan zou er geen massale kap plaatsvinden.
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Later kwam het idee op samen met Waterschap en ProRail veel meer bomen te
rooien. Het Waterschap heeft een hekel aan blaadjes die in het water vallen,
ProRail vreest bomen die op het spoor kunnen vallen. Een andere reden voor wijziging, en misschien de belangrijkste, is de klacht van bewoners over vallende takken
en overlast van roeken. Om daadwerkelijk te kunnen kappen zouden er maatregelen
voor verplaatsen (mitigerende maatregelen) voor de roeken moeten worden genomen, en dat vergt tijd. We vragen ons af of de massale kap nodig is en of het niet
minder of anders kan, we besluiten het aan te kaarten bij de gemeente.
Hekken Ruitersteeg: op een vergadering met betrokken bewoners en ambtenaren
werden de geplande hekken gepresenteerd, volgens Peter ontzettend lelijk. Ton en
Peter hebben aangegeven zich te zullen inspannen voor een beter hek, ze zijn bij
een bedrijf geweest en hebben inmiddels een offerte voor een historisch verantwoord ontwerp. Van de meerkosten zal aan de Oudheidkamer gevraagd worden dit
te betalen. Na succesvol afronden wordt het volgende een naam voor de steeg.
Cultuurdag : onze bijdrage wordt op wijzigingen doorgenomen. Zoals eerder
gemeld bestaat deze bijdrage uit wandelingen langs diverse plaatsen waar je
gewoonlijk niet of niet makkelijk komt. Op deze locaties zal dan iets te zien, te
horen of te beleven zijn in de vorm van een verhaal, gedichten, muziek, toneelstukjec.
Wat verder ter tafel komt en rondvraag: Ronald merkt op dat de gemeente
Nijmegen een Aandachtslijst Cultureel Erfgoed heeft de opgesteld, bedoeld als signaleringslijst, waarmee men eigenaren, ontwikkelaars en architecten wil attenderen
op de cultuurhistorische waarde van de betreffende gebouwen en objecten. Doel is
om behoud en herbestemming te stimuleren en sloop en nieuwbouw te voorkomen.
Op de Aandachtslijst Cultureel Erfgoed staan momenteel297 objecten.
Een ander punt wat hij noemt is de gebrekkigheid in de publicaties van omgevingsvergunningen door de gemeente Tiel. Dikwijls zijn de werkzaamheden al verricht
of volop bezig. Of ontbreekt er allerlei informatie.
Aanmelding voor de opening op 5 mei van de tentoonstelling in het Regionaal
Archief expositie die het verhaal bij de Tweede Wereldoorlog vertelt bij voorwerpen die aan streekgenoten hebben toebehoord.
Afspraken: agendapunt dijkverzwaring en Beuk Walstede volgende vergadering,
parkje bij Binnenhoek en bomenkap langs beoogde spoorsingel bij gemeente aankaarten, contact opnemen met nieuwe vereniging voor binnenstad.
Sluiting
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Vergaderingen 2015
Aanvang 14.00 uur
Plaats: Kerkstraat 32
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september
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november
december

Agenda voor Waardevol Tiel 2 mei 2015
Opening
Notulen 2 mei 2014
Afspraken van vorige vergadering
Mededelingen en stukken
Vaststellen extra agendapunten
Penningmeester
Beuk Walstede
Dijkverzwaring
Cultuurdag
Ruitersteeg
Wat verder ter tafel komt
Rondvraag
Afspraken
Sluiting
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