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Beste mensen,
WAARDEVOL TIEL Zoals al eerder met u gecommuniseerd zijn er plannen
voortzetting van:
ingediend om in ons mooie
Milieuwerkgroep Tiel
Lingegebied twee zonnepanelenparken te verwezenlijken.
www.waardevoltiel.nl
Wij hebben daarover uw
mening gevraagd, omdat wij,
Voorzitter:
als Waardevol Tiel, een grote
Arnoud Reijnen
voorstander zijn van alternatieve energieproductie, maar
Secretaris:
ook het behoud van het waardevolle landschap nastreven.
Nancy Hageman
Simon Vestdijkstraat 19 Ruim de helft van onze leden heeft op onze vraag afwijzend
gereageerd op de aanleg van de parken op die plaats. Slechts
4003 DX Tiel
miss_nancyhageman@hot- één van u vond dat we de fruitboeren deze alternatieve inkomstenbron moesten gunnen. De gemeente heeft hier inmiddels
mail.com
een voorlopige vergunning voor afgegeven. Als Waardevol
0655121210
Tiel kunnen wij dit niet begrijpen. Ons mooiste landschap zou
je toch niet als eerste moeten belittekenen en brandmerken
Penningmeester:
met zonneparken? Daar zijn toch locaties voor die veel meer
Ronald van Lith
voor de hand liggen?
Meidoornstraat 12
Het Lingebied is een historisch landschap, waarbij bovendien
4001 ZE Tiel
ook sprake is van goede landbouwgrond. Voor de aanleg van
rhvanlith@gmail.com
de zonneparken zouden echter een paar duizend fruitbomen
0344612328
gerooid moeten worden. U kunt zich voorstellen dat er dan
contributies/donaties
flink wat groene ruimte verloren zou gaan. Ook zou het landING betaalrekening:
NL17INGB0003386081 schap een lelijke en treurige aanblik krijgen. Dit mogen we
niet laten gebeuren. Waardevol Tiel zal hier dan ook tegen
t.n.v.
“WAARDEVOL TIEL” gaan strijden. Ons eerste bezwaarschrift is al verstuurd naar de
werkgr cultuurhistorie/leef- gemeente. Wij zijn en blijven van mening dat er bij dergelijke
initiatieven eerst op de daken begonnen moet worden en niet
omg. te Tiel
in het (waardevolle) landschap. Laat de gemeente dit soort iniBIC : INGBNL2A
tiatieven op overheids- en bedrijfsdaken (bijvoorbeeld op
Medel) propageren. Als Waardevol Tiel blijven wij het roepen:
Info en contact:
waardevoltiel@gmail.com “Je kunt het dak op met je zonneparken.”
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Notulen vergadering 04-11-2017
Aanwezig: Arnoud Reijnen,Ton Schiltmans, Ronald van Lith, Peter Schipper, Jan van
Doesburg, Nancy Hageman.
Afwezig: Willem Spekking, Ada Mouthaan.
Aanvang: 14.00 uur.
Opening.
In afwachting van de komst van Arnoud opent Ton alvast de vergadering en vraagt of
er op- of aanmerkingen zijn op de notulen van de vorige vergadering (van 30 september 2017).
Notulen van de vergadering van 30 september.
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
Ingekomen stukken en mededelingen.
Er is een uitnodiging binnen gekomen voor een avond ter informatie over de wegwijzerbordjes. Dit vanwege het feit dat het publiek is opgevallen dat tussen de universeel
donker gekleurde bordjes sommige objecten nu ineens op rode bordjes beschreven
staan.
Adhesie verklaring huisvesting vrijwilligers organisaties:
Er is een vraag gesteld aan Waardevol Tiel wat zij vindt van het idee om de vrijwilligersorganisaties alle in een gebouw te huisvesten. Er zijn een drietal opties mogelijk:
a initiatiefnemer tot oprichting en gebruik; b organisatie die mogelijk in een later stadium wil deelnemen als oprichter en gebruiker; c organisatie die uitsluitend steun wil
betuigen zonder deelname. Besloten wordt dat wij ons het beste kunnen vinden in
optie c. We steunen het initiatief, maar we hebben het gebouw zelf niet nodig, daar
wij een uitstekende huisvesting hebben.
Voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied:
Over de opmerkingen die wij bij de gemeente ingediend hebben over het
Voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied, hebben we een reactie van de gemeente
gehad. In onze bemerkingen hadden wij aangegeven dat de mogelijkheden tot aanleg
van zonneparken daarin moest worden meegenomen na breed overleg met alle
belanghebbende organisaties en omwonenden. In de reactie van de gemeente werd
aangegeven dat voor de zonneparken een aparte bestemmingsplanwijziging in procedure zou worden gebracht.
Bezwaar vergunning zonneparken.
We hebben een bezwaar ingediend tegen de verleende vergunningen voor de zonneparken. Voor de duidelijkheid zou het goed zijn als er een foto gemaakt kon worden
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waarop te zien zou zijn hoe het er daadwerkelijk uit zou komen te zien indien de zonneparken er zouden komen. Geen plattegrond of luchtfoto, maar een echte foto van
het landschap in de oorspronkelijke toestand en een fotomontage van de toestand na
het plaatsen. Op deze manier kan iedereen voor zich zien hoe het er uit zou zien en
hebben de mensen er een duidelijk beeld bij. Nu is het allemaal nog wat te abstract.
Jan gaat kijken of hij hier voor kan zorgen.
Werfkelders:
Volgens Marjon de Lange, van de Volksuniversiteit, zou de werfkelder ooit tot in de
kelder van een kennis van haar hebben geleid. Er zou daar nog wat van zichtbaar zijn.
Hier mogen we eventueel gaan kijken. Dat zou goed zijn om te inventariseren hoe de
staat van de kelders is en wat we er mee kunnen doen als ze weer open gesteld worden. Overigens zijn er door Caro Achterberg al wat ontwerpen gemaakt voor glazen
deuren die heel erg mooi zouden zijn.
Tankstation:
De gemeente heeft naar aanleiding van ons bezwaar op het Bestemmingsplan
Buitengebied Brandstofverkooppunt een verweerschrift ingediend bij de Raad van
State. Dat verweerschrift was niet zo moeilijk te weerleggen, dus hebben wij dan ook
een reactienota naar de Raad van State gestuurd. Nu zijn we in afwachting van de zitting voor de bodemprocedure. Als gevolg van het feit dat wij de voorlopige voorziening gewonnen hebben is de gemeente veroordeeld om ons de legeskosten van 333,euro te vergoeden. Ronald zal de gemeente daarvoor mailen.
Wat verder ter tafel komt:
VVV Kiosk: Over de mogelijkheden tot behoud van de kiosk moet een rapport opgesteld worden voor de Wethouder. Verder moeten we gaan kijken naar wat het gebruik
zou kunnen worden. In ieder geval zal de voorpui hersteld moeten worden. Caro
Achterberg zal gaan informeren of het ROC daar iets in wil betekenen.
Leegstaande gebouwen:
Het is belangrijk een standpunt in te nemen over de leegstaande gebouwen. De
gemeente wil deze verkopen. Als Waardevol Tiel gaan we er over nadenken wat ons
standpunt is.
Rekeningen Volksuniversiteit West-Betuwe:
De rekeningen voor de Voksuniversiteit West-Betuwe van vorig jaar zijn inmiddels
betaald. Voor dit jaar is de mening dat we de rekening sneller moeten indienen. Niet
te lang wachten. Verder wordt afgesproken dat het honorarium beschikbaar wordt
gesteld aan Waardevol Tiel.
Rondvraag:
Er zijn geen vragen.
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Sluiting:
Arnoud sluit de vergadering.
Afspraken:
Peter onderzoekt reproductie weeshuisbeeldjes.
Peter houdt voeling met de rode beuk van Walstede.
Peter en Ton maken tussentijds rapport behoud van de VVV kiosk.
Arnoud schrijft een stukje voor ledenwerfactie.
Arnoud schrijft een brief aan de gemeente over matige omplanting fruitschuur
Rijsakkerweg
Nancy schrijft een brief aan D66 over onze opmerkingen op hun verkiezingsprogramma.
Nancy stuurt een bericht naar de gemeente over de defecte geluidsinstallatie van het
Joods Monument.
Jan gaat kijken of hij een goede fotomontage kan maken van de zonneparken.
vergaderingen 2017.
Aanvang 14.00 uur.
Plaats: Kerkstraat 32.
zaterdag 2 december.
Agenda voor Waardevol Tiel 2 december 2017.
Opening.
Notulen 4 november2017.
Afspraken van vorige vergadering.
Mededelingen en stukken.
Vaststellen extra agendapunten.
Voortgang kiosk.
Zonnepaneelparken.
Werfkelders.
Bestemmingsplan Binnenstad.
Wat verder ter tafel komt.
Rondvraag en afspraken.
Sluiting.

4

