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In dit aprilnummer zijn
naast de notulen van maart
ook die van februari opgenomen. Door de vele voorbereidingen van ons symposium kwam het maartnummer in de knel en
vond de secretaris dat er
wel een keertje overgeslagen kon worden.
Drie plekken in de binnenstad houden ons momenteel erg
bezig. In de eerste plaats Blijdesteijn. Nadat eerst de
bovengrondse historie om zeep is geholpen, was het nu,
ondanks wat een herenakkoord leek, de beurt hetzelfde te
doen met de ondergrondse historie. De andere plekken
zijn Molenhoek-Tolhuiswal waar bouwplannen op soortgelijke manier lijken te gaan spelen en de Hof van Arkel
achter de winkel van Zeeman.
Naast wat bovenstaand genoemd is zullen we op de
komende maandelijkse bijeenkomst aandacht schenken
aan de monumentale brug bij Thedingsweert en terugkijken op ons jubileum en wat we er publicitair nog aan
kunnen uitwerken, zoals een expositie .in de bibliotheek.
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De vergadering is op
zaterdag 9 april 2011
aanvang 14.00 uur
Plaats:
St. Walburgstraat 1 bij Huub van Heiningen.
Het Bestuur

Notulen Waardevol Tiel 5 februari 2011
aanwezig: Huub van Heiningen, Gerard Volmer, Ton Schiltmans, Jan van
Doesburg, Janny van Keulen, Arnoud Reijnen en Kees van Groenigen
Opening
De notulen van 8 januari worden goedgekeurd.
(Naar aanleiding van de notulen wordt opgemerkt dat wat betreft de brug van
Thedingdweert we beter een brief kunnen schrijven naar de provincie en de
bewoners van Thedingdweert daar van te voren van op de hoogte stellen. Kees
en Ton nemen dit op zich. Huub heeft de stukken die de gemeente Tiel hierover
heeft, verder wordt opgemerkt dat de provincie een en ander zou moeten betalen.)
Mededelingen en stukken: (1) brief dd. 7 jan. van gemeente Tiel over een herziening voor de archeologie van het Bestemmingsplan Binnenstad, Arnoud en Huub
krijgen een kopie en gaan er mee aan de slag, (2) brief dd. 11 jan. van GMF over
twee kandidaten voor de Raad van Advies, (3) brief dd. 19 jan. van gemeente
Tiel over aanhouding bezwaarschrift over loods Rijsakkerweg 20.
Extra agendapunten: geen.
Voorbereidingen jubileum Waardevol Tiel
We maken werkafspraken over de verdere voorbereidingen en organistatie van
het mini-symposium. De voorbereidingsgroep bestaande uit Janny, Ton, Jan en
Kees is al een paar maal bij elkaar geweest, nu worden er verdere afspraken
gemaakt. Arnoud zal verder werken aan zijn boekje dat dan op de bijeenkomst
gepresenteerd kan worden. Verder bespreken we de benadering van de media,
extra stoelen in de kapel, de bediening van de aanwezige beamer etc. De voorbereidingsgroep komt op de maandag voorafgaand nog bij elkaar.
Rondvraag en sluiting.
De platanen op het Korenbeursplein staan er nu zonder vergunning, in de vergadering overheerst de mening dat we geen verder actie nemen. Eerder hebben we
een brief gestuurd over de friettenten aan het Kalverbos, de kwestie komt toch
nog aan de orde in de commissie Ruimte.
Niets meer aan de orde zijnd sluit de voorzitter de vergadering.
Notulen Waardevol Tiel 5 maart 2011
aanwezig: Huub van Heiningen, Gerard Volmer, Peter Schipper, Willem
Spekking, Ton Schiltmans, Jan van Doesburg, Janny van Keulen, Chris Koolma,
Kees van Groenigen en Lou Dalderup
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Opening.
Er ontbreekt nog een agenda. Deze laatste zal nu als eerste worden vastgesteld.
Agendapunten
mededelingen en stukken
maartnummer Waardevol Tiel en notulen februari
veldje Binnenhoek ter hoogte Vinkenstraat
bouwaanvraag Blijdestein
evaluatie mini-symposium
wat verder ter tafel komt
rondvraag en sluiting
Mededelingen en stukken:
onze zienswijze per brief dd.22 februari over eerste herziening bestemmingsplan
binnenstad
brief dd. 24 februari ontvangstbevestiging zienswijze dd. 22 februari
eindverslag inspraak voorontwerp bestemmingsplan West (Ton en Huub gaan
ermee aan de slag, aandachtspunt is het door ons eerder voorgestelde fietspad
langs de Papesteeg.
Blad: het maartnumer van Waardevol Tiel is er door de voorbereidingen van het
jubileum bij ingeschoten, er zijn dan ook geen notulen van februari uitgewerkt en
eveneens ontbreekt nog een agenda voor deze vergadering. Aan de leden die ons
blad per email ontvangen is een aankondiging van deze vergadering gedaan en
als bijlage onze jubileumuitgave “Het verleden heeft een toekomst”
Veldje Binnenhoek. Chris heeft in het kader van de wijkschouw van Tiel Oost
gevraagd hoe het verder gaat met een braak liggend stuk tegenover de
Vinkenstraat aan de Binnenhoek. Volgens het bestemmingsplan dat ter plaatse
geldt moet er een speelveldje/ groenvoorziening gerealiseerd worden. Ook op de
website van de gemeente Tiel worden hierover mooie dingen beloofd. Er dreigt
nu een parkeerplaats te komen geheel in strijd met het bestemmingsplan. Het
argument is dat er zo weinig parkeerplaatsen in de buurt zijn. Afgezien dat dit
argument ook geldt voor de speel- en groenvoorzieningen is er een ander punt dat
wringt, namelijk het feit dat van het voor bewoners gereserveerde gedeelte van
de parkeergarage onder het Binnenhoekcomplex een groot deel leegstaat. Chris
heeft nu nogmaals de zaak aangekaart maar stuit op hardnekkige ontkenningen
bij de betreffende wethouder en ambtenaren dat er ook maar iets waar zou zijn
wat Chris beweert, zo hij zich niet voor gek gezet voelt.. Dat de informatie op de
eigen site staat was even lastig voor de gemeente, maar ook daar werd een draai
aangegeven. Huub gaat met Chris mee naar de Raad wanneer het daar aangekaart
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kan worden.
Bouwplannen Blijdestein. De plannen liggen ter inzage. Willem Spekking gaat
het gesprek nog aan met de gemeente over “archeologisch vriendelijk bouwen”
en de eventuele relatie met een sanering ter plekke.
Evaluatie mini-symposium: er wordt teruggekeken op de bijeenkomst.
Inhoudelijk zat het goed in elkaar. De belangstelling viel wel erg tegen. Jan van
Doesburg heeft op verzoek van de andere leden van de voorbereidingsgroep van
de jubileumbijeenkomst een evaluatieverslag gemaakt dat nog rondgaat. Ook
gaan we een draaiboek maken aan de hand van de ervaringen van de bijeenkomst. De inderhaast gemaakte jubileumuitgave van ons blad waarvoor Arnoud
de tekst heeft geleverd verdient volgens de vergadering een uitgebreidere versie.
Tenslotte willen we een verslag maken dat ook op de website komt. Daarvoor
willen we het materiaal van de sprekers gebruiken Met Peter Schipper is dit al
geregeld.
Rondvraag: Huub meldt dat de ontsierende friettenten aan de Veemarkt (tegenover het Kalverbos), waar wij al een tijd geleden een brief over geschreven hebben aan de gemeente Tiel, nu toch door de Raad besproken worden. Ook het
CDA is er over begonnen.
Vergaderingen 2011 (onder voorbehoud)
9 april
7 mei
4 juni
9 juli
3 september
1 oktober
5 november
10 december
Agenda voor 9 april 2011 Waardevol Tiel
Opening
De Molenhoek-Tolhuiswal en Hof van Arkel
Notulen 5 februari en 5 maart 2011
Mededelingen en stukken
Vaststellen extra agendapunten
De gang van zaken rond Blijdesteijn
Jubileumviering en verdere publicteit
Wat verder ter tafel komt
Afspraken, rondvraag en sluiting
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