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2015 NO. 10

Beste mensen,
De laatste jaren zorgen de
vrijwilligers van Ter
Navolging dat er nog iets
gebeurt op de Open
Monumentendag. Zo ook
afgelopen zondag 13 september Er waren rondleidingen op de begraafplaats die
gevolgd werden door een
bezoek aan de RoomsKatholieke en de Joodse begraafplaats.
Wat er op de komende vergadering besproken gaat worden
vind u bij de agenda op pagina 4.
U bent van harte welkom op
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Zaterdag 3 oktober 2015
Aanvang 14.00 uur
Plaats: Kerkstraat 32
Het Bestuur
IN MEMORIAM CARLA DAALDEROP
Begin september bereikte ons het droeve bericht van het overlijden van Carla Daalderop-Bruggeman. Carla was een bijzonder bij Tiel betrokken lid van onze vereniging. Zij was een beeldend kunstenares met een groot oeuvre, naast beelden, corsowagens ontwierp zij bijvoorbeeld ook het logo voor onze vereniging. Carla was zeer begaan met Tiel. Zij zette zich bijvoorbeeld in voor het behoud van het landgoed de Elzenpasch, nu
een park in Drumpt en wist te bereiken dat de tuin van het
Ambtmanshuis tot rijksmonument werd verklaard. Het was dan
ook niet meer dan passend dat in die tuin afscheid van haar
kon worden genomen. Wij wensen haar familie sterkte bij het
verwerken van dit grote verlies.
Arnoud Reijnen,
voorzitter

Wapenschildjes.
Er worden nieuwe geëmailleerde wapenschildjes voor de hekken in het steegje tussen
Ruiterstraat en Voorstad gemaakt. De smid heef zich vergist en de schildjes passen niet.
We hebben door medewerking van het Regionaal Archief Rivierenland snel een betere
hoge-resolutie afbeelding verkregen, waarmee de nieuwe schildjes gemaakt gaan worden.
We zijn het archief zeer erkentelijk voor het beschikbaar stellen van de afbeelding.
Vergadering Waardevol Tiel 5 september 2015
Aanwezig: Ton Schiltmans, Jan van Doesburg, Ada Mouthaan Ronald van Lith, Kees
van Groenigen, Arnoud Reijnen
Afmeldingen: Peter Schipper
Opening en notulen: de notulen van 4 juli 2015 worden goedgekeurd en vastgesteld.
Afspraken vorige vergadering:
Over de populieren langs de geplande spoorsingel: Ada en Kees gaan verder uitzoeken om welke soort populieren het gaat. Dit in verband met de levensduur.
Dijkverzwaring is agendapunt.
Parkje bij Binnenhoek staat nog open.
Beuk bij Walstede wordt aangehouden wanneer Peter aanwezig is.
Mededelingen en stukken:
Carla Daalderop is overleden. Carla is heel lang bij de Milieuwerkgroep en later
Waardevol Tiel betrokken geweest. Arnoud zal een in memoriam schrijven, Kees en
Ada gaan naar de bijeenkomst voorafgaand aan de begrafenis in de Dominicuskerk.
Ons erelid Ben Schiltmans is 95 jaar geworden. Ben is in het verleden lang postduif
van ons krantje geweest.
Van de foto's die ons lid Alma van Baal heeft gemaakt is een selectie op onze website
geplaatst. Kees zal ook aan de deelnemers op de diverse locaties foto's sturen.
Knipsel van Ronald van begin 2015 over alsnog toestemming voor Bommelweg 26
27a voor uitbreiding.
Ronald meldt dat er vanaf juni een landelijk register is van monumentale bomen,
opgezet door de bomenstichting. Kees meldt dat er een gemeentelijk gegevensbestand
is van bomen in Tiel, hij zal informeren of wij daar ook over kunnen beschikken.
Ronald meldt dat de commissie Ruimte de nieuwe Erfgoedverordening 2015 heeft
besproken. De stukken zijn te vinden op de gemeentelijke website. We gaan uitzoeken wat dit betekent voor de lijst met gemeentelijke monumenten. Een verheugend
nieuw gegeven is dat er nu beschermde stads- en dorpsgezichten kunnen worden aangewezen.
We besluiten dat we Janny van Keulen, die haar werk als penningmeester voor onze
vereniging al enkele maanden overgedragen heeft aan Ronald van Lith, een passend
afscheidscadeau zullen geven. Kees zal zorgen voor een mooi boeket.
We hebben een zienswijze ingediend voor het wijzigingsplan Bommelweg 26 27a. Bij
het betreffende agendapunt praten we over de nadere argumentatie.
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Wijzigingen agenda:
Gesprek met gast de heer Vink van de Staartsestraat gaat niet door. De heer Vink is
verhinderd, Ton, Kees en Arnoud maken nu een nieuwe afspraak en gaan nu bij hem
langs.
Beuk Walstede: zoals gemeld bij afspraken vorige vergadering komt dit punt op de
volgende vergadering terug.
Stand van zaken hekken Ruitersteeg
De schildjes met het wapen van Tiel zijn verkeerd geleverd, er worden nieuwe
gemaakt en er wordt een afbeelding met een hogere resolutie gezocht.
Werkgroepen en projecten Hart van Tiel
Ton meldt dat de steegjes in de binnenstad een speerpunt zijn geworden waarbij ook
kunst en taal van Tiel een rol kunnen spelen. Men denkt aan een inventarisatie van
Tielse literatuur en men wil van leegstaande winkelpanden de etalages aankleden.
Nabespreking wandelingen Cultuurdag 5 juli 2015
We constateren met Ton dat het enthousiasme onder de deelnemers hoog was. Bij de
eerste wandeling waren er meer mensen als er meekonden en er was ook niemand van
ons die mensen bij het beginpunt opving. Dat maakte dat mensen aanvankelijk vergeefs wachten op de afgelaste vierde wandeling en door toeval voor de al aan de gang
zijnde derde wandeling opgehaald konden worden. Verder merken wij op dat we
TVTiel hadden kunnen vragen mee te lopen met een wandeling. Dat zou ook beter
geweest zijn om ons te profileren, nu zijn we als belangrijke drager van de dag een
beetje achter gebleven.
Dijkverzwaring
In overleg met de vertegenwoordiger van de GNMF in de klankbordgroep neemt
Arnoud zijn plaats in, en daarmee vertegenwoordigt Arnoud zowel de GNMF, de
IVN en Waardevol Tiel.
Wijzigingsplan Bommelweg 26-27a
Er is een zienswijze ingediend, waarbij is aangegeven dat nadere argumentatie volgt.
We zullen ingaan op respectievelijk samenvoegen bouwpercelen, de verkeersbewegingen, ontwikkelingen van nieuwe activiteiten en relatie met het nieuwe bestemmingsplan buitengebied.
Ton en Kees stellen de brief hiervoor op.
Bestemmingsplan buitengebied
Er zijn aanwijzingen dat een oud plan voor luxe huizen bij de put van Mourik in het
kader van het nieuwe bestemmingsplan buitengebied opnieuw naar voren geschoven
wordt. Wij vinden dit vanwege de natuur- en landschapswaarden van dit gebied zeer
ongewenst. We nemen contact op met IVN (Arnoud) en Lingelandschap (Ton) om
samen op te trekken.
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Wat verder ter tafel, rondvraag en afspraken
Hans de Boer, met wie we door zijn werk voor het IVN vaak in contact kwamen, is
overleden.
Ton meldt dat de heer Frits van Es, scheidend directeur/bestuurder van Stichting
Zorgcentra Rivierenland ook betrokken is als commissaris bij de Van Heumen-de
Sitter Stichting. Ton zal contact opnemen met hem in verband met hun grondeigendom bij de locatie voor het beoogde tankstation voor van Dijkhuizen.
Afspraken: in memoriam Carla Daalderop (Arnoud), foto's Geheime Tiel doorsturen
(Kees), nieuwe afspraak met heer Vink (Kees), gegevensbestand bomen navragen
(Kees), boeket voor Janny (Kees), brief nadere argumentatie Bommelweg (Ton en
Kees), contact over nieuw BP Buiten met IVN (Arnoud) en Lingelandschap (Ton),
contact met Heumen de Sitter (Ton)

vergaderingen 2015
Aanvang 14.00 uur
Plaats: Kerkstraat 32
zaterdag 3 oktober
zaterdag 7 november
zaterdag 5 december

Agenda voor Waardevol Tiel 3 oktober 2015
Opening
Notulen 5 september 2015
Afspraken van vorige vergadering
Mededelingen en stukken
Vaststellen extra agendapunten
Herinrichting Waalkade
Verslag gesprek met de heer Vink van de Staartsestraat
Zienswijze Bommelweg 26-27a
Bestemmingsplan Buitengebied
Wat verder ter tafel komt
Rondvraag en afspraken
Sluiting
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