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Notulen van de vergadering van Waardevol Tiel 1 juli 2017.
Aanwezig: Arnoud Reijnen, Ton Schiltmans, Jan van Doesburg, Ronald van Lith,
Peter Schipper, Nancy Hageman.
Afwezig: Ada Mouthaan.
Aanvang: 14.00 uur.
Opening.
Ton opent de vergadering en vraagt of er opmerkingen zijn over de notulen.
Notulen vergadering 3 juni 2017.
Er zijn geen opmerkingen over de notulen.
Afspraken vorige vergadering.
Declaratienota voor de kosten van de cursus Tielologie. Die is inmiddels verzonden.
Reproductie van de weeshuisbeeldjes. Dit wordt verschoven naar de volgende keer.
Iconen stadswandeling tijdens Tiel Toont. Hiervoor moeten we voortaan zelf de publiciteit regelen. Het is nu niet duidelijk gepromoot. Het is wel op Radio Gelderland
geweest, maar verder was er niet echt promotie voor.
Behoud van de VVV-kiosk. Deze blijft nog 1,5 jaar in handen van de huurder. Tot die
tijd kunnen wij dus nog niets doen. Het is overigens zo dat het bouwtekeningnummer
is gewijzigd. Het archief met de bouwtekeningen is waarschijnlijk bij de gemeente of
misschien de ODR. Het is verder handig om helder te krijgen wat het budget voor de
sloop zou zijn. Dit zou dan gebruikt kunnen worden voor het behoud. Tenslotte is er
ook medewerking van het architectenechtpaar Achterberg.
De aanplant van meidoorn. Ton heeft hierover contact gehad met de persoon die er
over gaat. Het is echter moeilijk i.v.m. onderhoud. Ook wordt het te duur gevonden.
Hier zal nog op terug gekomen worden.
Het nieuwe bestemmingsplan buitengebied.
Op StadsTV Tiel is een interview geweest met Wethouder Brink. Waar het bij dit
onderwerp om gaat is of het gaat om “ja, mits” of “nee, tenzij”. De boeren zijn al
wezen lobbyen. De partijen zeggen dat het niet voldeed aan het plan om meer toe te
staan. We zullen een brief sturen met onze bedenkingen (over nevenactiviteiten, etc.).
Wijzigingen adres en melding Kamer van Koophandel i.v.m. nieuwe secretaris.
Dit is geregeld.
Mededelingen en stukken.
Er is een open avond van Fluvia.
Beroep en Voorlopige Voorziening Raad van State:
De vraag is hoe de Raad van State dit juridisch zal wegen. Belangrijk is dat dit tankstation het Nationaal Landschap verstoort. Of het beroep kans van slagen heeft is niet
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zeker. Een aantal bestuursleden denkt van niet, de anderen zijn niet zeker. Moeten we
dit dan toch doen en zo ja, op welke voorwaarden dan. Willen we het als drukmiddel
gebruiken of als principieel standpunt? Ook moeten we in gedachte houden dat zowel
het beroep als de voorlopige voorziening geld kost. Nadat ieder zijn/haar mening
gegeven heeft wordt er besloten dat we zowel het beroep en de voorlopige voorziening instellen, maar tegelijkertijd wel in gesprek blijven met Dijkhuizen, met daarbij
vooraf gestelde punten.
Vaststellen extra agendapunten.
Er zijn geen extra agendapunten.
Behoud VVV-kiosk.
Dit is bij het onderdeel “afspraken van vorige vergadering” al aan de orde gekomen.
Organiseren Ledenwerfactie.
Hier zullen we tijdens een volgende vergadering verder over praten.
Wat verder ter tafel komt.
Er komt verder niets aan de orde.
Rondvraag.
Er zijn geen vragen.
Afspraken.
Peter onderzoekt reproductie weeshuisbeeldjes.
Peter organiseert iconen stadswandeling tijdens Tiel Toont.
Peter, Jan en Ton organiseren een fietstocht door het buitengebied voor monumentendag.
Ada werkt aan een verbeterplan voor de binnentuinen van het ziekenhuis.
Peter houdt voeling met de rode beuk van Walstede.
Peter en Ton werken aan het behoud van de VVV kiosk.
Peter en Ton gaan in op het verzoek van Stad Tiel om informatie over het behoud van
de VVV kiosk.
Arnoud bespreekt een eventuele overname van de kiosk bij Stadsherstel.
Arnoud schrijft een stukje voor ledenwerfactie.
Arnoud schrijft brief aan gemeente over matige omplanting fruitschuur Rijsakkerweg.
Ton gaat praten over de aanplant van o.a. meidoorn.
Volgende vergadering.
De volgende vergadering vindt plaats op zaterdag 2 september.
Sluiting.
Arnoud sluit de vergadering.
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vergaderingen 2017.
Aanvang 14.00 uur.
Plaats: Kerkstraat 32.
zaterdag 2 september.
zaterdag 7 oktober.
zaterdag 4 november.
zaterdag 2 december.
Agenda voor Waardevol Tiel 2 september 2017.
Opening.
Notulen 1 juli 2017.
Afspraken van vorige vergadering.
Nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied.
Structuurplan Binnenstad gesprek Ben Brink.
Omgevingswet uitnod. Willem Rikken.
Restauratie werfkelders.
Mededelingen en stukken.
Beroep en Voorlopige Voorziening R v S.
Vaststellen extra agendapunten.
Behoud VVVKiosk.
Organiseren ledenwerfactie.
Wat verder ter tafel komt.
Rondvraag en afspraken.
Sluiting.
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