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Ging door de avondstad,
Dicht langs de huizen aan,
Keek of de lucht wat had,
Ben toen ver doorgegaan;
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Langs mijn doodstille pad
Kwamen wat menschen aan
Keken mij droomend aan Droom die de Avond had;
Toen in de verlaten stad
Zacht-snikkend ben ik gegaan
Dicht langs de muren aan Pijn die de Avond had...
Hans Koldewijn, Tiel, 1907

We hebben het wel eens gehad over het aanbrengen van
geschikte muurgedichten in de binnenstad. Dit is er zo een.
Een prachtig gedicht dat thuishoort op een historische gevel,
Info en contact:
nostalgisch gelegen in een stille straat, juist buiten het gedruis
waardevoltiel@gmail.com van de winkelstraten. Te denken valt dan aan de Oliemolenwal, aan die oude gevel van de voormalige brouwerij, in de
schaduw van de bomen. Zou die plaats en die gevel niet het
Meidoornstraat 12
meeste recht doen aan zo’n gedicht? Maar de vraag is of de
4001 ZE Tiel
oude brouwerij niet een dezer dagen gesloopt wordt. Want res0344612328
taureren is kostbaar en voor zo’n gebouw is er geen functie, is
het meest gebruikelijke argument. Om melancholisch van te
worden.

N otulen van de bijeenkomst van Waardevol Tiel op 7 januari 2017.
Aanwezig: Ton, Jan, Ronald, Arnoud, Peter (notulen).
Afwezig: Ada en Willem.
Zolang Arnoud er nog niet is heet Ton ons hartelijk welkom en opent de vergadering.
De notulen van 3 december 2016 worden goedgekeurd met een verandering: Gerard
Volmer is geen voorzitter van de Binnenstadsvereniging, maar neemt tijdelijk de
werkzaamheden van de secretaris op zich.
Afspraken vorige vergadering:
Het tijdig bestuderen van beleidsstukken: blijft staan als aandachtspunt.
Het organiseren van een ledenwerfactie: wordt geagendeerd (zie verderop).
Contactpersoon ANWB: Frederik Bennis is consul van de ANWB; mogelijk is er via
hem te overleggen over de tekstbordjes bij monumenten.
Foto VVV gebouwtje aan Hasselmanplein: Jan heeft deze gemaakt.
Voorbereiding cursus Tielologie: Ton en Peter overleggen met de Volksuniversiteit
Culemborg, afdeling Tiel, over de inhoud van deze cursus die in maart gehouden zal
worden. Er zijn ook twee excursies aan verbonden.
Binnenstadsvisie: afgehandeld.
Vooroverleg VVV gebouwtje: Ton en Peter hebben een gesprek gehad met Roland
van Vugt van de gemeente Tiel. Met hem zijn enkele toekomstscenario’s voor het
gebouwtje besproken.
Nissenhut: Peter heeft zich verdiept in de geschiedenis van de nissenhut. Type en
naam zijn afkomstig van Peter Norman Nissen, een Canadese luitenant-kolonel in
dienst van het Britse leger die de hut tijdens de Eerste Wereldoorlog, in 1917, uitvond. In Tiel staat zo’n hut aan het Inundatiekanaal. Onzeker is of deze op de monumentenlijst staat als behorend bij het kanaal. Indien niet, dan zeker trachten te komen
tot bescherming.
Terras visafslag: Ton en Jan gaan in het voorjaar, als de terrassen weer opgebouwd
worden, bij de eigenaren van restaurant De Buurvrouw langs om te overleggen over
de uitstraling van het terras m.b.t. het monument de visafslag.
Extra agendapunt:
De heer Peter v.d. Lugt is aanwezig in verband met de Binnenstadsvisie. Hij acht het
sluiten van de Damstraat, ook fysiek, haalbaar. Alleen voetgangers kunnen deze straat
dan nog gebruiken. Auto’s en vrachtauto’s kunnen de binnenstad dan via de
Groenmarkt bereiken.
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Ook moet het mogelijk worden vanaf het Hoogeinde via de Gasthuisstraat naar de
Vleesstraat en Groenmarkt te rijden. Dit betekent wel dat er een oplossing gevonden
dient te worden voor de geparkeerde auto’s. Mogelijk kunnen die uitwijken naar de
parkeerplaats achter het Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis. V.d. Lugt denkt ook
aan bebouwing van de Damstraat op het punt waar deze uitmondt in de Vleesstraat.
De vraag is dan wel wie daarin wil investeren. De gemeente zal de boot afhouden. In
de Binnenstadsvisie is ook sprake van dwaalmilieus, straten die door hun uitstraling
en kleinschalige (winkel)activiteiten prikkelend werken op de beleving van Tiel.
Versterk in dit opzicht straatjes als het Klompstraatje, Weerstraat e.d. Ada heeft
schriftelijk laten weten tegen algehele afsluiting van de Damstraat te zijn.
Mededelingen en stukken:
Ronald vraagt zich af of onze zienswijze m.b.t. het benzinestation Dijkhuizen wel aan
de juiste instantie is gestuurd. Ton vraagt dit na.
Op 20 december is Ronald naar een bijeenkomst van Fluvia geweest. De plannen krijgen nu flink contour en zagen er goed uit. Dit najaar wil men beginnen.
Gerard Volmer vindt het zonde dat het rechtbankgebouw geen functie meer heeft. Het
staat voor een flink bedrag te koop. Zou het een museum, bij voorbeeld van rechtspraak, streekmuseum, kunnen worden? Kopen via crowd funding is misschien haalbaar, maar onderhoud en exploitatie is lastiger. Waarschijnlijk is zijn idee dan ook
niet realiseerbaar.
Het vergaderschema 2017:
Wordt conform het voorstel vastgesteld.
Voorstellen Monumentendag en Tiel Toont:
Het idee is om tijdens Tiel Toont (begin juli) een wandeling te organiseren langs ‘het
kleine monument’. Daarbij valt te denken aan: Vogeleilandje, VVV kiosk, steen
Waterpoort, beeld Tydeman Kalverbos etc. Tijdens de Monumentendag (2e zaterdag
in september) organiseren we een wandeling in het buitengebied van Tiel /
Wadenoijen.
Ledenwerfactie:
Arnoud zal een opwekkend stukje tekst opstellen en dat rondmailen aan de leden
onder het mom van ‘lid maakt lid’. Ans Roefs heeft te kennen gegeven de leden van
de Binnenstadsvereniging te willen enthousiasmeren. Andere ideeën: website meer up
to date maken; meer samenwerken met de Oudheidkamer op het punt van het lezingenprogramma; samenwerken met de Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap.
Ronald zal een praatstuk maken.
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Afspraken en acties:
Ledenwerfactie: opstellen praatpapier: Ronald; opwekkend stukje: Arnoud.
Contact leggen met Frederik Bennis ANWB: Ronald.
Cursus Tielologie: Ton en Peter.
Nissenhut: Peter.
Terras visafslag: Ton en Jan
Tiel Toont: wandeling: Peter
Monumentendag: wandeling: Ton

vergaderingen 2017.
Aanvang 14.00 uur.
Plaats: Kerkstraat 32.
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 4 februari 2017.
Opening.
Notulen 7 januari 2017.
Afspraken van vorige vergadering.
Mededelingen en stukken.
Vaststellen extra agendapunten.
Voorstel verplaatsen vergadering van 1 april naar 25 maart, i.v.m. stadswandeling.
Dijkverzwaring.
Behoud VVVKiosk.
Organiseren ledenwerfactie.
Tijdig bestuderen beleidsstukken.
Wat verder ter tafel komt.
Rondvraag en afspraken.
Sluiting.
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