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In de vorige Waardevol
Tiel schreven we dat het
financiële redenen waren
die de kunsttorens bij de
Berenkuil deden sneuvelen.
Uit het amendement dat de
gemeenteraad hierover
heeft aangenomen blijkt
dat het echt ging om
bezwaren die grotendeels samenvallen met degene die wij
naar voren hebben gebracht, namelijk gebrekkige ruimtelijke ordening en landschappelijke inpassing.
De vraag of we met onze bezwaren tegen het plan voor
Tiel West naar de Raad van State gaan zullen we op de
komende vergadering definitief beantwoorden.
Ondertussen is een afsplitsing van Tiel West ontstaan, het
Voorontwerp Tiel-West - Bedrijven Papesteeg, waar we
ook nog onze mening over mogen geven.
Verder praten we verder over de Haven Kanaal Zone,
waar we middels een klankbordgroep in meedoen.
Ook een enquête voor een op te stellen lijst voor gemeentelijke monumenten staat op de agenda.
Voor de komende vergadering bent U van harte welkom
op (een eenmalig andere datum en tijd):
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Woensdag 2 mei 2012
Aanvang 19.30 uur
Plaats: Hoveniersweg 104
Het Bestuur

Vergadering Waardevol Tiel 7 april 2012
Aanwezig: Janny van Keulen, Jan van Doesburg, Kees van Groenigen, Ton
Schiltmans en Arnoud Reijnen
Afmeldingen: Willem Spekking en Chris Koolma
Opening
De notulen van 3 maart 2012 worden goedgekeurd.
Naar aanleiding van de notulen waar het gaat over het 1e gemeentelijke monumentenschildje wordt opgemerkt dat het gemeentelijk monument het
Vogeleilandje weliswaar typisch voor Tiel is maar dat er betere kandidaten zijn.
Mededelingen en stukken:
brief 21 maart 2012van gemeente Tiel met uitnodiging voor informatieavond over
de Haven-Kanaalzone op 11 april. Doel is onder meer het instellen van een klankbordgroep die betrokken zal worden bij het uitwerken van het Masterplan HavenKanaalzone. Ton en eventueel Kees gaan er heen.
2de brief van provincie over sanering van Echteldse dijk. We vragen ons af welke
relaties er zijn met het in ontwikkeling zijnde bestemmingsplan Tiel Oost. Arnoud
gaat de brieven nog eens goed bestuderen.
Brief van 2 april 2012 van gemeente Tiel over gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan.
Het gewijzigde plan wordt later, circa begin mei gepubliceerd, waarna we eventueel beroep kunnen instellen bij de Raad van State.
Oorspronkelijk was de naam Tiel Noord, Zuid en Kleine Kernen. De gemeenteraad heeft plandeel Zuid (Passewaay) eruit gehaald. De nieuwe naam is Tiel
Noord en Kleine Kernen. Bij de vaststelling is ook onze zienswijze beantwoord.
Deze had betrekking op de Elzenpasch en de zogenaamde KET-torens in de nabijheid van de Berenkuil. Wat betreft de Elzenpasch is aan ons verzoek een monumentale status toe te kennen niet tegemoet gekomen, wel wil men een jongeren
ontmoetingsplaats onmogelijk maken. De torens bij de Berenkuil zijn geschrapt,
er is een amendement aangenomen met als motivering dat de kunstwerken uit
oogpunt van goede ruimtelijke ordening en landschappelijke inpassing niet passen
en geen meerwaarde toepassen.
Of er in de toekomst iets anders komt is niet uitgesloten maar vraagt wel om een
nieuwe procedure.
Voor Passewaay zal een nieuw bestemmingsplan opgesteld worden waarbij nu
een rondweg Passewaay opgenomen zal worden.
De webmaster meldt dat onze website een duidelijker layout heeft gekregen.
Vaststellen extra agendapunten: geen extra punten
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Bestemmingsplan Tiel West: inmiddels is bekend dat de bewoners van de
Lingedijk de gang naar de Raad van State willen maken. Grootste punt bij hen
zijn de grote marges die bij de wijzigingsbevoegdheid mogelijk is en zo niet de
rechtszekerheid beden die een bestemmingsplan zou moeten geven. Of wij ook
gaan zullen we ook laten afhangen van overleg met de Oudheidkamer. Wij hebben naast bezwaren bij het gebied Lingedijk ook opmerkingen gemaakt over het
gebied bij de Schaarsdijkweg en het parkeren bij de moskee. Ook is het industriegebied aan de Papesteeg eruit gehaald, met als doel de bedrijven in een nieuw
deelplan meer vrijheid te bieden.
Het gewijzigde plan ligt van 2 april tot en met 6 mei ter inzage en gedurende die
periode kunnen we eventueel in beroep gaan.
Arnoud neemt contact op met de Oudheidkamer voor afstemming.
Ontwikkelingen rond welstand, monumenten en archeologie: er is een verlengde termijn voor de omgevingsvergunning Tolhuiswal/ Molenhoek verleend.
(Willem Spekking heeft navraag gedaan en de reden is volgens de gemeente dat
de bouwer nog gegevens op constructief gebied moet aanleveren). Recent is voor
het gebied Voorstad/ Oliemolenwal het bestemmingsplan binnenbstad aangepast.
Dit om plannen van Scheer en Foppen mogelijk te maken. We doen navraag bij
de monumentenambtenar van de gemeente net als voor de resultaten van de
opgravingen van het Hof van Arkel. Ook zullen we navraag bij BATO doen.
Van de kant van de nieuwe burgermeester is een uitnodiging om 26 september
aanstaande kennis te maken, samen met de Oudheidkamer. Precieze tijd en plaats
volgen nog.
Leden: eerder spraken we al over dit onderwerp. Er zijn de laatste tijd meerdere
opzeggingen van leden geweest, allereerst gaan we na waarom de leden opgezegd
hebben. Daarnaast gaan we na hoe we aantrekkelijker voor leden en potentiele
leden kunnen zijn. Genoemd wordt een folder over waar Waardevol Tiel voor
staat en het opnieuw oppakken van stadswandelingen door Arnoud. Ook het
maken van folders met stadswandelingen en fietstochten in Tiel met allerlei
facetten op het gebied van natuur, landschap en cultuurhistorie worden genoemd.
We komen hier een volgende vergadering weer op terug.
Meepraten over Haven Kanaal Zone: we zijn uitgenodigd voor een klankbordgroep die betrokken zal worden bij het uitwerken van het Masterplan HavenKanaalzone. Ton en eventueel Kees gaan er heen. De eerste informatieavond is 11
april. Recent zijn Ton en Kees geïnterviewd door studenten van Larenstein die, in
opdracht van de gemeente, wilden weten hoe we aankijken tegen de plannen voor
de haven. Wij hebben daar benadrukt dat de haven in elk geval niet vergroot moet
worden en dat de huidige Groene Krib moet blijven.
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Wat verder ter tafel komt: Jan meldt dat de foto´s uit de Boekenlegger inmiddels weer weg zijn. Er was veel belangstelling voor de foto's. We gaan na of er
ook foto's via het Streekmuseum tentoongesteld kunnen worden.
Afspraken en rondvraag
Diverse vragen over monumenten en archeologie worden nagetrokken.
We gaan na of we verder gaan met het bestemmingsplan Tiel West.
We komen terug op het ledenbeleid.
Navraag voor foto's.
Voor de rondvraag zijn er geen punten.
Vergaderingen 2012 Waardevol Tiel
(onder voorbehoud)
woensdag 2 mei !! Hoveniersweg 104 tijd 19.30
zaterdag 2 juni
zaterdag 7 juli
zaterdag 1 september
zaterdag 6 oktober
zaterdag 3 november
zaterdag 1 december
Vergaderplaats en tijd Hoveniersweg 104 om 14.00 uur
Agenda voor 2 mei 2012 Waardevol Tiel
Opening
Notulen 7 april 2012
Mededelingen en stukken
Vaststellen extra agendapunten
Bestemmingsplan Tiel West
Voorontwerp Tiel-West - Bedrijven Papesteeg
Enquête gemeentelijke monumentenlijst
Andere ontwikkelingen rond welstand, monumenten en archeologie
Leden
Klankbordgroep Haven-Kanaal zone
Wat verder ter tafel komt
Afspraken en rondvraag
Sluiting
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