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Beste mensen,
Terwijl er in ons dicht bevolkWAARDEVOL TIEL te wereldje tal van regels zijn
om elkaar in figuurlijke zin
voortzetting van:
niet op de tenen te trappen en
Milieuwerkgroep Tiel
de ruimte democratisch te
verdelen, blijken die regels
www.waardevoltiel.nl
voor sommige particulieren,
bedrijven en soms zelfs ook
Voorzitter:
voor de overheid, onhoudArnoud Reijnen
baar te knellen. Illegale vuilstort, boomkap, ontgraving, bouw, enzovoort zijn aan de orde
Secretaris:
van de dag. Zo heeft de nieuwe eigenaar van de glasfabriek op
vacature
Kellen een compleet bos gekapt zonder kapvergunnig en zonder rekening te houden met de flora en fauna wet. Bovendien
Penningmeester:
heeft hij in dit archeologisch belangrijk gebied illegale ontgraRonald van Lith
vingen verricht. Je kunt je nauwelijks voorstellen dat de eigerhvanlith@gmail.com
naar uit onwetendheid heeft gehandeld, zodat je wel moet
contributies/donaties
concluderen dat de vergunningverlener hier bewust voor een
ING betaalrekening:
NL17INGB0003386081 voldongen feit is gezet. Altijd goedkoper dan bijvoorbeeld een
archeologisch onderzoek, zou de gedachte van de overtreder
t.n.v.
“WAARDEVOL TIEL” kunnen zijn. En dat zou best wel eens kunnen kloppen, want
werkgr cultuurhistorie/leef- van rechtzaken met boetes die het financiele voordeel teniet
doen wordt zelden iets vernomen. Ofschoon de overheid in
omg. te Tiel
het onderhavig geval de werkzaamheden weliswaar stil heeft
BIC : INGBNL2A
laten leggen, blijkt zij in veel gevallen ook nogal krachteloos
in haar handhavingsbeleid. Zo hebben wij meer dan eens verInfo en contact:
geefs een geval van illegale stort aan de Groenedijk, in ons
waardevoltiel@gmail.com stukje Nationaal Landschap, doorgegeven. Ook enkele malen
melding gedaan van dichtgemetselde ramen in een monumentaal pand in de Oliemolensteeg, van een batterij onjuist aangeMeidoornstraat 12
brachte airco’s in de Ruitersteeg en meer van dat soort zaken.
4001 ZE Tiel
Zelden of nooit krijgen we bericht waarom er niets aan gedaan
0344612328
wordt. Soms vernemen we iets uit de wandelgangen. We zijn
ondertussen de grens van zeuren genaderd. Nous ne mentandrons toujours is blijkbaar het devies van onze gemeente.
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U bent van harte welkom op de vergadering van zaterdag 4 juni 2016 om 14.00 uur.
Plaats: Kerkstraat 32.
De agenda voor deze vergadering vindt u op pagina 4.

Waardevol Tiel zoekt een nieuwe secretaris. Taken zijn het
bijwonen en notuleren van de maandelijkse vergadering,het
samenstellen van ons blad en het onderhouden van de diverse contacten met instanties en leden. De werkzaamhedenen
kunnen in overleg deels door anderen verricht worden.
Notulen vergadering Waardevol Tiel 7 mei 2016
Aanwezig: Ton Schiltmans, Arnoud Reijnen, Jan van Doesburg, Ronald van Lith,
Peter Schipper (notulist)
Afwezig m.k.: Ada Mouthaan, Willem Spekking
1: Opening
Arnoud heet ons allen welkom. We zijn wat later gestart in verband met de doorkomst
van de Giro d’ Italia door Tiel.
2: Notulen vergadering 2 april 2016
De notulen worden goedgekeurd met aantekening dat de naam van Caro Achterveld
moet zijn Caro Agterberg.
3 / 4: Afspraken en mededelingen
Arnoud heeft de brief verstuurd naar aanleiding van de illegale kap van bomen op het
terrein van de oude glasfabriek.
Ton heeft contact gehad met Kim Wiersma van de gemeente Tiel in zake het wapenbordje op de hekken van de Ruitersteeg. De bordjes zijn inmiddels op beide toegangshekken aangebracht. Probleem blijft wel het openen en sluiten van de hekken. We
hebben geconstateerd dat op tijden dat de steeg toegankelijk zou moeten zijn de toegangen dicht bleven. Ook hier over heeft Ton met Kim gesproken.
Bootbank: Ton heeft naar diverse kanten actie ondernomen, maar krijgt uit de ambtenarij moeilijk antwoorden. Hij blijft zich voor de realisering van de bootbank, waar
het verhaal van de crossings over de Waal gedurende de Tweede Wereldoorlog te
horen zal zijn, inzetten.
Monumentenlijst: op 6 april is er overleg geweest over de gemeentelijke monumentenlijst. Namens Waardevol Tiel namen Arnoud en Peter deel aan dit gesprek.
Woordvoerder namens de gemeente Tiel was Hugo van de Capelleveen. Nadat diverse
kandidaat panden door een professioneel bedrijf langs de maatlat waren gelegd is er
nu een lijst met potentiele panden voor uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst. Dat kunnen zowel zelfstandige gemeentelijke monumenten worden of ze krij2

gen de status van ‘beeldbepalend’. De komende jaren zullen telkens enige panden op
de lijst worden bijgeschreven. Intussen blijft waakzaamheid geboden, zoals bijvoorbeeld bij het Patronaatsgebouw en de villa Flora (dansschool Bemer), beide gelegen
aan de Hoveniersweg. Voor beide karakteristieke bouwwerken hebben projectontwikkelaars plannen. Verder is ook nog de brief aangaande de Tielse stegen, die
Waardevol Tiel meer dan een jaar geleden geschreven heeft, aan de orde geweest.
Concrete voorstellen of resultaten zijn nog niet in zicht.
Verder wat betreft de stegen: Ton heeft diverse ideeën. Zo zijn in Utrecht de stegen
onder andere voorzien van illustratieve en informatieve tegeltableaus. Ton, Jan en
Peter maken een afspraak om hier verder over te praten. Eerste plan van aanpak geldt
de Korte Nieuwsteeg.
5: Extra agendapunt
Naast de brug bij de Burense poort staat een broodjeszaak. De huidige uitbater heeft
deze het uiterlijk gegeven van een skihut, maar onder de planken bevindt zich waarschijnlijk nog het oorspronkelijke stenen VVV-gebouwtje uit de jaren vijftig. De
gemeente Tiel is voornemens de uitbater de wacht aan te zeggen en het bouwwerkje
af te breken, zoals ook al gebeurde met de patattent van Dikke Piet even verderop.
Ronald vraagt zich af of we geen actie moeten ondernemen om dit kleine monument
te behouden.
7: Behoud Patronaatsgebouw
Aan de Hoveniersweg staat een voor Tiel bouwkundig en historisch interessant complex gebouwen. Het pand bekend als Het grachtenhuijs was in 1896 het honk van de
toen opgerichte katholieke arbeidersvereniging St. Joseph, later meer bekend als de
plek waar velen de voetjes van de vloer lieten gaan. In 1916 liet de vereniging het
Patronaatsgebouw zetten als plek waar de katholieke adolescenten gevormd werden
en morele bewapening ontvingen tegen al te veel socialisme. Later zat er nog een
kleuterschool in, vonden er concerten plaats, kregen buitenlandse gastarbeiders er een
slaapplek en verzorgde een kerk er zijn diensten. Redenen genoeg voor behoud zou je
denken. Echter, eigenaar Kleurrijk Wonen heeft plannen er zorgappartementen te bouwen. Het Grachtenhuijs zal plat gaan, maar voor het Patronaatsgebouw staan de contouren nog niet geheel vast. Mogelijk is de bouwkundig interessante gevel te redden.
Kleurrijk Wonen heeft Arnoud en Peter uitgenodigd voor een gesprek.
8: Wat verder ter tafel komt
Er is een App voor de gemeente Tiel ontwikkeld met hierop een stadswandeling en
een route langs de Stolpersteine.
Gerard Volmer heeft een power point presentatie met een monumentenwandeling
gemaakt. Hij wil deze aan ons voorvertonen.
9: Rondvraag
Geen
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vergaderingen 2016
Aanvang 14.00 uur
Plaats: Kerkstraat 32
zaterdag 4 juni
zaterdag 2 juli
zaterdag 3 september
zaterdag 1 oktober
zaterdag 5 november
zaterdag 3 december
Agenda voor Waardevol Tiel 4 juni 2016
Opening.
Notulen 7 mei 2016.
Afspraken van vorige vergadering.
Mededelingen en stukken.
Stand van zaken KAB gebouw en dansschool Bemer.
Programma Cultuurdag.
Vaststellen extra agendapunten.
Wat verder ter tafel komt.
Rondvraag en afspraken.
Sluiting.
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