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Beste mensen,
Wij waren hoopvol gestemd
WAARDEVOL TIEL in ons bezwaar tegen de vestivoortzetting van:
ging van het benzinestation in
Milieuwerkgroep Tiel
het Nationaal Landschap bij
de Dode Linge. Temeer door
www.waardevoltiel.nl
het winnen van de voorlopige
voorziening. En ook het verVoorzitter:
loop van de grondprocedure
Arnoud Reijnen
gaf ons geen aanleiding om
het hoofd te laten hangen.
Secretaris:
Want aan goed onderbouw argumenten ontbrakt het ons niet.
Nancy Hageman
Maar helaas heeft de Raad van State aan de argumenten van
Simon Vestdijkstraat 19 het gemeentebestuur meer waarde toegekend dan aan de onze
4003 DX Tiel
en ons bezwaar, zoals bij de meesten van u inmiddels bekend,
miss_nancyhageman@ ongegrond verklaard. Die uitspraak voert treurig genoeg ook
hotmail.com
veel verder dan het benzinestation alleen. We moeten ons nu
0655121210
gaan afvragen wat de status van Nationaal Landschap in de
praktijk waard is. Die status was bedoeld om het bijzondere
Penningmeester:
landschap te behoeden voor ongewenste zaken. Daar heeft de
Ronald van Lith
gemeente Tiel destijds ook, op advies van het Provinciaal
Meidoornstraat 12
bestuur en op aandringen van onder meer Waardevol Tiel, zelf
4001 ZE Tiel
voor gekozen. Maar dat heeft politiek Tiel er niet van weerrhvanlith@gmail.com
houden om het al sterk afgekalfde gebied van de Dode Linge
contributies/donaties
nog maar weer eens extra te belasten met het benzinestation.
ING betaalrekening:
Er is dan ook een gerede vrees dat deze ontwikkeling zich in
NL17INGB0003386081 de toekomst voort zal zetten. Een ontwikkeling waartegen wij
t.n.v.
dus tamelijk machteloos blijken te zijn.
“WAARDEVOL TIEL” Gelukkig kunnen wij over het behoud van de Kiosk beter
werkgr cultuurhistorie/leef- nieuws melden. Ons rapport met het voorlopig restauratie- en
omg. te Tiel
exploitatieplan is door wethouder Melissen in dank aanvaard.
BIC : INGBNL2A
Hij gaf ons ook te kennen zeer gelukkig te zijn met ons initiatief. Stadsherstel heeft subsidie voor de kiosk aangevraagd bij
Info en contact:
de RABO. In april kunnen de leden van de RABO daarover
waardevoltiel@gmail.com hun stem uitbrengen. Dus leden onder u, vergeet niet te stemmen voor de kiosk. En zegt het voort!
Ton
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Notulen vergadering 03-02-2018
Aanwezig: Ton Schiltmans, Ronald van Lith, Peter Schipper, Jan van Doesburg,
Nancy Hageman, Arjen Sijpkes.
Afwezig: Arnoud Reijnen, Willem Spekking, Ada Mouthaan.
Aanvang: 14.00 uur.
Opening.
Arnoud heeft zich afgemeld, omdat er geen treinen gaan. Om deze reden zal Ton de
vergadering voorzitten. Hij opent de vergadering en begint met de notulen van de
vorige vergadering.
Notulen 6 januari 2018.
Er zijn geen opmerkingen over de notulen.
Afspraken van vorige vergadering.
Zonnepaneelparken: Ton vertelt dat hij nu in een klankbordgroep zit namens
Waardevol Tiel, waarbij er wordt gesproken over duurzaamheid. Volgende week zal
deze groep met Jan Strijker vergaderen in de raadszaal.
Weeshuisbeelden: Peter heeft gemaild voor een prijsopgave, maar nog niets ontvangen. Even afwachten dus nog.
Rode beuk: Ton vermeldt dat Ada een prijsopgave heeft gehad en dat deze wel redelijk is. Wordt vervolgd.
Voortgang kiosk: Het rapport over de kiosk is klaar. Dit rapport zal op woensdag 7
februari aan de Wethouder worden aangeboden. Dit zal bij de kiosk zelf gebeuren.
Joods monument: Peter overhandigt Nancy het document met info over het Mikve.
Hiermee kan zij de brief naar de gemeente sturen.
Werfkelders: Peter zoekt nog naar informatie over de werfkelders, maar moet hier
nog mee verder.
Uitvoeringsagenda binnenstad.
Voor de uitvoeringsagenda van de binnenstad is de mening van Waardevol Tiel
gevraagd. De onderwerpen worden besproken (ontwikkeling stegenplan, herstellen
waterpomp, zodat er weer water uit komt, Westluidensestraat opnieuw inrichten, etc.)
Ton zal onze antwoorden opsturen.
Mededelingen en ingekomen stukken.
De Stichting Red de Veluwe heeft onze steun verzocht. Zij willen dat zoveel mogelijk
actiegroepen aansluiten. Wij doen dat echter niet, daar dit buiten onze doelstelling
valt. We zouden alleen eventueel adhesie kunnen betuigen.
Social media.
Ton en Nancy vragen hoe de anderen het vinden om als Waardevol Tiel een Social
Media aanwezigheid te creeren. Hierbij doelen zij op Facebook, Twitter, Instagram,
etc. Op deze manier kunnen we Waardevol Tiel wat meer promoten en onder de aandacht brengen. Telkens als er dan iets nieuws zou zijn, waar Waardevol Tiel mee
bezig is, kan dat dan gedeeld worden. De anderen vinden dit een goed idee en machtigen Nancy hiervoor. Besloten wordt om met Facebook te beginnen, daar dit medium
nog steeds het grootste bereik heeft en hierbij zowel plaatjes als tekst en uitleg
gedeeld kunnen worden. De overhandiging van het kioskrapport is bijvoorbeeld
meteen al zo’n Facebook momentje.
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Aan de hand van dit onderwerp komt ook de website ter sprake. Digitaal Tiel heeft
aangeboden onze wedsite te vernieuwen. Wij weten niet of daar echt reden voor is,
want wij zijn niet ontevreden over de website zoals die nu is. Wel komt het aspect
van een mogelijke koppeling met Facebook om de hoek kijken. We beraden ons hier
nog op in overleg met Chris en Arnoud.
Wat verder ter tafel komt.
De Open Monumentendag zal op 13 maart 2018 zijn.
Rondvraag en afspraken.
Er zijn geen vragen.
Sluiting.
Ton sluit de vergadering.
Afspraken:
Peter onderzoekt reproductie weeshuisbeeldjes.
Arnoud schrijft een stukje voor ledenwerfactie.
Arnoud schrijft een brief aan de gemeente over matige omplanting fruitschuur
Rijsakkerweg.
Nancy stuurt een bericht naar de gemeente over het Joods Monument inclusief het
Mikve.
Arnoud regelt de wijziging van ons emailadres bij de Kamer van Koophandel.
Arnoud en Peter vragen de gemeentelijke monumentenlijst op en vragen waarom
bepaalde panden er niet op zijn gekomen.
Peter zoekt in het archief informatie op over de werfkelders.
Nancy maakt een Facebook-pagina van Waardevol Tiel aan en deelt alvast wat info en
artikelen.
Ton, Jan en Peter zetten zich in voor uitvoerinsagenda binnenstad.
Peter, Jan en Ton bieden kioskrapport bij de wethouder aan.
.
vergaderingen 2018.
Aanvang 14.00 uur.
Plaats: Kerkstraat 32.
zaterdag 3 maart.
zaterdag 31 maart.
zaterdag 5 mei.
zaterdag 2 juni.
zaterdag 7 juli.
zaterdag 1 september.
zaterdag 6 oktober.
zaterdag 3 november.
zaterdag 1 december.
Agenda voor Waardevol Tiel 3 maart 2018.
Opening.
Notulen 3 februari 2018.
Afspraken van vorige vergadering.
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Mededelingen en stukken.
Vaststellen extra agendapunten.
Voorstel rode beuk aan Annika Maan.
Overleggroep zonnepanelen.
Uitvoeringsagenda binnenstad.
Concept Bestemmingsplan Binnenstad.
Voortgang kiosk.
Mestverwerker nabij Laageinde.
Wat verder ter tafel komt.
Rondvraag en afspraken.
Sluiting.
Klankbordgroep Energietransitie.
De eerste zitting van de Klankbordgroep Energietransitie heeft op 19 februari plaats
gevonden. Daar werd de opgave uit de doeken gedaan die de Gemeente Tiel in het
kader van de energietransitie opgelegd heeft gekregen. Hoe dwingend die opgave is
werd niet helemaal duidelijk, maar een serieuze inspanning wordt blijkbaar wel door
de provinciale en landelijke overheid op prijs gesteld. In het kort komt de opgave er
op neer dat de optelsom van het totale energiegebruik van vervoer, bedrijven, woningen en overige zaken in het jaar 2030 op duurzame wijze en in principe binnen de
eigen gemeente dient te worden opgewekt.
Er is door Rijkswaterstaat een landelijke Klimaatmonitor opgesteld, waarin per
gemeente de transitieopgave is vastgesteld. Voor Tiel komt de Rijkswaterstaatse berekening er in het kort op neer dat er na alle mogelijke manieren van besparingen nog
een zeer stevige opgave nodig is van 98 Megawatt aan windenergie en 224 Megawatt
aan zonnepanelen. Dat zou betekenen dat de gemeente plaats moet zien te vinden
voor 33 windturbines en 224 hectare aan zonnepanelen. Daarbij kent de opstelling
van Windturbines beperkingen. Voor de moderne turbine van 3 Megawatt is een veiligheidscirkel vereist met een straal van 200meter. De vraag is nu gaat de Gemeente
Tiel, met haar beperkte areaal aan nog onbebouwd grondgebied dat redden? Want de
enorme daken van de Medelse distributiecntra zijn niet berekend op het gewicht van
zonnepanelen; enkel op een bepaald gewicht aan sneeuw.
Maar misschien wordt het nog interessanter om die vraag te stellen bij de opgave die
de Gemeente Culemborg heeft. Die bezit, behalve louter hoogwaardig natuurgebied,
helemaal geen onbebouwd grondgebied meer. En hoe gaat Nijmegen het doen, of
Amsterdam? Als het die steden gaat lukken, dan lukt het de gemeente Tiel ook wel.
En dan zelfs zonder daarvoor het Lingelandschap op te offeren. Ondertussen kunnen
we doen wat in ieder geval wel kan: onze daken vol leggen met panelen, evenals op
andere geschikte plaatsen. En molens bouwen langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Maar
ook, desnoods met landelijke wetgeving, het bedrijfsleven er toe aanzetten haar steentje bij te dragen.
Ton
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