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Beste mensen,
Soms hebben wij de indruk
WAARDEVOL TIEL dat de gemeentelijke politiek
zich in haar sturm und drang
voortzetting van:
voorbijholt. Zo heeft de raad,
Milieuwerkgroep Tiel
in een motie over de inrichting van het Burense Poort
www.waardevoltiel.nl
project, tegelijkertijd de sloop
van de beide fritestenten
Voorzitter:
maar meegenomen. Die zouArnoud Reijnen
den een dissonant vormen in
het voorziene aantrekkelijke beeld van de te vernieuwen stadSecretaris:
sentree. Daar zouden wij het in zekere wel mee eens kunnen
vacature
zijn, ware het niet dat zich onder de onaanzienlijke betimmering van het nog aanwezige friteskot zich nog altijd de intacte
Penningmeester:
kiosk van de VVV bevindt. Dit gebouwtje heeft een kenmerRonald van Lith
kende vijftiger jaren bouwstijl, ook wel als Wederopbouwstijl
rhvanlith@gmail.com
betiteld, en is het waard, volgens onze mening en met ons die
contributies/donaties
van vele anderen, om behouden te blijven en juist bij te draING betaalrekening:
NL17INGB0003386081 gen aan de voorziene poortfunctie. Daarin zou de kiosk multifunctioneel kunnen zijn als verkooppunt voor streekproducten
t.n.v.
“WAARDEVOL TIEL” en al dan niet bemand informatiefiliaal van de Zaak van de
werkgr cultuurhistorie/leef- Stad. Ook zou er in zo breed mogelijke zin van de kiosk gebruik gemaakt kunnen worden voor culturele mini tentoonstelomg. te Tiel
lingen, waarin het kan gaan over kunstuitingen, historische
BIC : INGBNL2A
onderwerpen, culturele achtergronden van nieuwe Nederlanders en wat voor interessante onderwerpen er maar te bedenInfo en contact:
ken zijn. Maar nu lijkt het er sterk op dat een groot deel van
waardevoltiel@gmail.com de gemeenteraad niet van het bestaan van de verborgen kiosk
op de hoogte was en voor zover zij dat nu wel is, bevreest is
om op het genomen besluit terug te komen.
Meidoornstraat 12
Maar we nemen ons voor om de raad tot voortschreidend
4001 ZE Tiel
inzicht te brengen, en tot moed aan te vuren, in het nieuwe
0344612328
jaar, dat ongerept voor ons ligt.
U allen wensen wij een gezellige jaarwisseling en een
Gelukkig Nieuwjaar.
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NOTULEN WAARDEVOL TIEL VAN 3 DECEMBER 2016.
Aanwezig: Ton, Ronald, Arnoud, Jan, Peter en Ada (notulen).
Gerard Volmer (voorzitter Binnenstadsvereniging) is korte tijd bij de vergadering aanwezig.
Afwezig: Willem
De notulen van 5 november 2016.
Na aanleiding van de notulen van 5 november wordt opgemerkt dat er voor twee
plaatsen een voorstel is gedaan om een ANWB informatiebordje te laten plaatsen. Dit
is bij een kromme akker aan Den Eng in Kapel Avezaath en bij de Dode Linge. Wie
nog meer suggesties heeft kan deze mailen naar Ton. Ton zal hierover contact opnemen met Caro Achterberg, die waarschijnlijk een contactpersoon heeft bij de ANWB.
De notulen worden voorts vastgesteld.
Afspraken vorige vergadering.
Roekenkolonie aan de Spoorsingel.
Ada heeft bij Annika Maan, die over de kapvergunningen gaat, geïnformeerd over de
stand van zaken met betrekking tot de voorgenomen bomenkap langs de spoorsingel.
Zij deelde mee dat voor de vier populieren van de gemeente, die gekapt moeten worden vanwege het nieuwe Waterplan van Tiel Oost, een kapvergunning moest worden
aangevraagd. Dit vanwege het feit dat de populieren niet langs de weg staan en in dat
geval onder de Boswet vallen. De vergunning is inmiddels aangevraagd en verleend.
In deze bomen waren geen roekennesten geconstateerd en dus was er geen ontheffing
van de Flora en Fauna wet vereist. Waardevol Tiel ziet geen aanleiding meer om
bezwaar te maken.
Beelden Weeshuis.
Om reden dat de gietijzeren beeldjes van de weeshuiskinderen die op het Regionaal
Archief staan in feite replica’s zijn van de oorspronkelijke houten originelen, is het
niet nodig deze te herplaatsen. Gedacht wordt aan het plaatsen van nieuwe replica’s
van lichter materiaal. Voorgesteld wordt om bij het ROC te vragen of zij met een 3 D
printer de ongeveer een meter hoge beeldjes kunnen kopieren. Peter zal contact opnemen met het ROC en tevens de website raadplegen m.b.t het kopieren met een 3 D
printer van antieke beelden.
VVV gebouwtje.
Daar de VVV kiosk gesloopt dreigt te worden, zal een voorstel van een tekst naar de
Oudheidkamer, Stadherstel en de Binnenstadsvereniging gestuurd worden om het tij
te keren op de komende Gemeenteraadsvergadering. Een foto van Jan zal eraan toegevoegd worden.
Binnenboomse Wetering.
Voorgesteld wordt om deze op de monumentenlijst te zetten. Maar Arnoud wil niet
langer met de lijst bezig blijven. ‘ Het is nu tijd voor garen op de klos.’
Benzinestation.
De zienswijze en, als gevolg van een herziening van het Concept Bestemminigsplan,
tevens een aanvullende zienswijze zijn door Ton opgemaakt en door Arnoud ingediend.
Cursus Volksuniversiteit.
Peter en Ton hebben een gesprek gehad m.b.t. het verzorgen door Waardevol Tiel van
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een cursus over de ontstaansgeschiedenis van Tiel. Volgende week wordt aan de cursus nader inhoud gegeven.
Mededelingen en stukken.
Gerard Volmer vraagt of Waardevol Tiel, als stakeholder, al de Ruimtelijke Visie van
de Binnenstad als informele zending heeft ontvangen van Dennis Kramer. Dit is niet
het geval. Ton zal hierover contact opnemen met Dennis en het vooroverleg op zich
nemen.
Voorts vraagt Gerard of Stadherstel een rol kan spelen bij het behoud van het te koop
staande Gerechtsgebouw, zonder dat het verbouwd behoeft te worden tot hotel.
Omdat de middelen van Stadsherstel daar volgens Arnoud niet toereikend voor zijn,
kan zij daarin geen rol spelen.
Vanwege het historisch belang van de nissenhut aan de kop van het Inundatiekanaal,
zal Peter argumenten verzamelen om hem op de monumentenlijst te kunnen plaatsen.
Inventarisatie ruimtelijke initiatieven.
Arnoud deelt mee dat er twee landgoederen ontwikkeld zullen worden bij de
Kruisstraat in Passewaay.
Vaststellen extra agendapunten.
Binnentuinen ziekenhuis.
Ada heeft een uitgebreid gesprek gehad met de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis over de weinig groene staat waarin de tuinen binnen de muren van het ziekenhuis verkeren. Zij beloofde nadere informatie in te winnen en deze met Ada te zullen delen.
De parasols op de Visafslag op het Plein.
Voor zover we konden nagaan is er een terrasvergunning als onderdeel van de exploitatievergunning van het restaurant. In het voorjaar zullen we opnieuw aandacht aan
besteden aan de monument verhullende party parasols en bekijken hoe deze in harmonie te brengen zijn met het aanzien van de visafslag.
Verbouwing monument Westluidensestraat 37.
Peter is van mening dat het er goed uitziet nu er een nieuwe kap op geplaatst is.
Jaarlijkse wandeling van Waardevol Tiel
Een wandeling buiten het centrum kan plaats vinden op Monumentendag.
Kascontrole.
Peter en Jan hebben dit tot volle tevredenheid uitgevoerd en Ronald wordt bij acclamatie gedechargeerd. Over het jaar 2015 werd een positief saldo van € 118,36
behaald. Er staan 45 leden op de verzendlijst, waarvan 33 leden die betalen. Van ereleden wordt geen contributie verwacht. Ronald gaat leden die in 2015 en 2016 nog
niet betaald hebben aanschrijven. Een ledenwerfactie dient in het komende jaar aandacht te krijgen.
Ontwikkelingen benzinestation Kellen.
Behalve dat, na aanleiding van onze ingediende zienswijze, waarin we wezen op het
ontbreken van de Natuurtoets, een revisie van het Concept Bestemmingsplan heeft
plaatsgevonden, zijn er geen ontwikkelingen te melden. Op de genoemde revisie is
door ons tevens een aanvullende zienswijze ingediend.
Wat verder ter tafel komt.
Ronald zal een boeket kopen voor Nette als dank voor het opnieuw verschaffen van
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‘een fraai historisch onderdak’ gedurende het afgelopen jaar.
De grote, prachtige rode beuk bij Walstede zal helaas mettertijd gekapt moeten worden wegens aantasting door zwammen. De kaspositie van Waardevol Tiel biedt ruimte
om voor haar rekening een nieuwe rode beuk te laten plaatsen zodra de bestaande
geveld wordt.
Rondvraag en afspraken.
A. In januari agenderen: het tijdig bestuderen van beleidsstukken.
Ton
B. Tevens in januari agenderen: het organiseren van een ledenwerf actie .
Ton
C. Contactpersoon ANWB achterhalen via Caro Achterberg.
Ton
D. Foto VVV gebouwtje bij tekst gemeenteraad.
Jan
E. Voorbereiding cursus Volkuniversiteit West Betuwe.
Peter en Ton
F. Contact opnemen met Dennis Kramer over niet ontvangen Binnenstadsvisie Ton
G. Vooroverleg VVV gebouwtje.
Ton
H. Argumenten bewaren nissenhut.
Peter
I. Terras op de visafslag voorjaar 2017
Ton en Jan
vergaderingen 2017.
Aanvang 14.00 uur.
Plaats: Kerkstraat 32.
zaterdag 7 januari.
Het voorstel is:onderstaande vergaderdatums vaststellen voor 2017. Zie agenda.
zaterdag 4 februari.
zaterdag 4 maart.
zaterdag 1 april.
zaterdag 6 mei.
zaterdag 3 juni.
zaterdag 1 juli .
zaterdag 2 september.
zaterdag 7 oktober.
zaterdag 4 november.
zaterdag 2 december.
Agenda voor Waardevol Tiel 7 januari 2017.
Opening.
Notulen 3 december 2016.
Afspraken van vorige vergadering.
Mededelingen en stukken.
Vaststellen extra agendapunten.
Vergaderschema 2017.
Voorstellen Monumentendag enTiel Toont (cultuurdag).
Organiseren ledenwerfactie.
Tijdig bestuderen van beleidsstukken.
Wat verder ter tafel komt.
Rondvraag en afspraken.
Sluiting.
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