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Allereerst voor u allemaal de
beste wensen voor 2013.
De laatste week beleven we
een hoogwaterperiode. In de
Tielse Vogelbuurt, waar uw
secretaris woont, loopt er
weer in veel kelders water
afkomstig van de overvloedige regen en de kwel veroorzaakt door de hoge stand van de Waal. De maatregelen
tegen de kwel van de laatste jaren zijn zo “goed” uitgevallen
dat waar in 40 jaar geen water in de kelders drong dit nu elke
keer met hoogwater wel gebeurt. Misschien van de categorie
“foutje bedankt”. Omdat er rond dit deel van Tiel Oost nog
van alles op stapel staat voor de toekomst, moet er misschien
nog eens goed nagedacht worden wat wel en wat niet moet.
In elk geval is de secretaris blij dat het archief van de
Milieuwerkgroep en Waardevol Tiel zich niet in de kelder
bevond.
Nieuwe onderwerpen voor onze vergadering zijn de verbetering van de Binnenhoek die de gemeente aankondigt en het
opknappen van de huizen van de Vinkenhof, ook bekend als
de Josephstichting, waar de SCW van rept.
Daarnaast keren een aantal oude onderwerpen terug en kijken
we ook terug op ons gesprek met de stadsbouwmeester.
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Voor de komende vergadering bent U van harte welkom op
zaterdag 5 januari 2013
Aanvang 14.00 uur
Plaats: Streekmuseum via ingang museumwinkel
Het Bestuur

Vergadering Waardevol Tiel 1 december 2012
Aanwezig: Willem Spekking, Jan van Doesburg, Janny van Keulen, Arnoud
Reijnen, Kees van Groenigen, Peter Schipper en Chris Koolma
Afmeldingen: Ton Schiltmans
Opening
De notulen van 3 november 2012 worden goedgekeurd.
Naar aanleiding van de notulen
Er is inmiddels contact geweest met de GNMF over proefboringen naar schaliegas. De ontwikkelingen zijn nog niet zodanig dat we actie moeten ondernemen
en we wachten nog af.
Er is een afspraak gemaakt voor een gesprek met de Stadsbouwmeester op 6
december.
Vergaderlocatie kan misschien bij regionaal archief of bij streekmuseum.
Mededelingen en stukken
Brief van gemeente Tiel dat begin 2013 het ontwerp-bestemmingsplan Tiel Oost
gepubliceerd gaat worden.
Ons lid Ina van Scheerdijk heeft ons documentatie gegeven ten behoeve van de
fietsroutes.
Krantenartikel waaruit blijkt dat de gemeente Tiel weer roundup gaat gebruiken.
Arnoud gaat een brief schrijven.
Krantenartikel over nieuwe bomenbeleid van de gemeente Tiel. Het grotendeels
vergunningvrij maken van kappen en tegelijk willen behouden van waardevolle
bomen lijkt ons niet goed uitvoerbaar. Belangrijk is dat het huidige bomenbestand in een groene kaart wordt vastgelegd. Misschien dat we bij dit in kaart
brengen het initiatief kunnen nemen. Een mogelijkheid is het publiek er bij te
betrekken. We komen er binnenkort op terug.
De gemeente Buren wil met behulp van de bevolking zogenaamde klompenpaden in ere herstellen. We kijken of dit item ook voor ons wandel- en fietsrouteproject betekenis kan hebben.
Brief van provincie Gelderland over aanmelden voor digitale nieuwsbrief over
Waalweelde; ook het aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van de GNMF
wordt nogmaals genoemd.
Melding dat de gemeente Tiel diverse projecten, mede door de economische crisis, wil heroverwegen.
Fiets- en wandelroutes
Arnoud meldt dat hij met het verwerken van al het materiaal opschiet. Jan gaat
van locaties in Asch, van de recente fietstocht, nog foto’s maken, nu de bomen
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bladerloos zijn en gebouwen beter uitkomen.
Gemeentelijke Monumentenlijst
In het laatste overleg van Oudheidkamer en Waardevol Tiel is geconcludeerd dat
van de gemeentelijke inventarisatie van monumentwaardige objecten het buitengebied compleet is, maar dat dit voor de binnenstad en de schil daaromheen niet
geldt. Er zijn aanvullingen gegeven, Arnoud meldt ook nog het ontbreken van
het fabrieksgebouw van Wijers aan de Hucht en de zoutkeet aan het
Zoutkeetstraatje.
We willen ook een soort voorlopige bescherming van panden zodat voorkomen
wordt dat waardevolle panden onnodig sneuvelen.
Logistiek hotspot Biezenburg
We gaan een opiniestuk voor de Gelderlander schrijven over Biezenburg.
Wat verder ter tafel komt
Bij de ontwikkelingen aan de Voorstad, eerst bij Blijdesteijn en nu bij
Scheer&Foppen/H&M , lijken we steeds door de feiten verrast te worden, in elk
geval geen handvatten te hebben er iets aan te doen. Peter noemt als triest
resultaat dat van de hele tot voor kort nog aanwezige oude bebouwing heel veel
weg is en het aanzicht totaal veranderd raakt. Daarnaast gaat het mis met de
archeologie. En bij de panden van Scheer&Foppen lag een prachtig bouwhistorisch rapport met aanbevelingen historische elementen terug te laten komen in
de nieuwbouw. Het is gezien de manier waarop de sloop verliep zeer de vraag of
daar iets van terecht komt. Peter vraagt zich af hoe ver van te voren je in actie
moet komen en wat in de openbaarheid treden uit kan maken. Ook benadrukt hij
dat we in het komende gesprek met de stadsbouwmeester het verloren gaan van
veel monumentale historie in Tiel ter sprake moeten brengen.
Willem meldt dat er bij de sloop van de panden aan de Voorstad 4 plekken of
vlakken zijn tot waar dan gesloopt wordt. Het archeologisch onderzoek begint
vanaf daar. Bij de plaats van elke paal wordt extra onderzocht en bij het boren
wordt het eerste stuk voorgeboord. Willem zou graag een onderzoek met grondradar zien.
Afspraken en rondvraag
Contact met krant over artikel Biezenburg (Kees)
Definitief vergaderlocatie vaststellen (Kees, Arnoud)
Afspraak met stadsbouwmeester 6 december
Brief aan gemeente over roundup (Arnoud)
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Vergaderingen 2013 Waardevol Tiel
zaterdag 5 januari
zaterdag 2 februari
zaterdag 2 maart
zaterdag 6 april
zaterdag 4 mei
zaterdag 1 juni
zaterdag 6 juli
zaterdag 7 september
zaterdag 5 oktober
zaterdag 2 november
zaterdag 7 december

Streekmuseum 14.00

Agenda voor 5 januari 2013 Waardevol Tiel
Opening
Notulen 1 december 2012
Mededelingen en stukken
Vaststellen extra agendapunten
Verbetering Binnenhoek
Voortgang van fiets- en wandelroutes
Gemeentelijke monumentenlijst
St. Joseph Stichting of Vinkenhof
Logistieke Hotspot
Wat verder ter tafel komt
Afspraken en rondvraag
Sluiting
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