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Als uitvloeisel van de wijziging van de organisatiestructuur voor de welstands- en
monumentenadvisering is
recent in de commssies
Ruimte en Bestuur van de
Tielse gemeenteraad een
notitie besproken over het
ontwikkelen van een beeldkwaliteitsvisie, waarmee bedoeld wordt dat zowel van het
onbebouwde als bebouwde gedeelte van Tiel uitspraken worden gedaan als aanvulling en naast de al bestaande
Structuurvisie. Dit in een samenhangend geheel van landschappelijke, stedenbouwkundige, architectonische, cultuurhistorische structuren en eigenschappen.
Bij de bespreking in de commissie Ruimte bleken een aantal
leden van de commissie moeite te hebben zich voor te stellen
wat beeldkwaliteit voor de Tielse situatie betekent. Misschien
door een zeker kwaad geweten over wat er in het verleden en
nog steeds aan waardevols weggegooid is.
De komende vergadering heeft een volle agenda, die deels te
maken heeft met het bovenstaande, ook is een enkel punt nog
steeds niet afgehandeld en andere lopen nog steeds, zoals het
punt wandel- en fietsroutes.
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Info:
Kees van Groenigen
Leeuweriklaan 14
4005 EV Tiel
tel. 0344-627698
c.van.groenigen@hccnet.nl

Voor de komende vergadering bent U van harte welkom op

Zaterdag 7 juli 2012
Aanvang 14.00 uur
Plaats: Leeuweriklaan 14
Het Bestuur

Vergadering Waardevol Tiel 31 mei 2012.
Aanwezig: Jan van Doesburg, Ton Schiltmans, Kees van Groenigen,
Chris Koolma en Peter Schipper.
Afmeldingen: Janny van Keulen en Arnoud Reijnen.
Opening
De notulen van 2 mei 2012 worden goedgekeurd.
Naar aanleiding van: bij het Badhuisplein is de buitenkant voor een groot
deel al geweld aangedaan door moderne kozijnen en ramen, en een andere inrichting van de openbare ruimte.
Mededelingen en stukken:
stuk van Arnoud over monumentenlijst gemeente( komt op website)
brief 29 mei over BP Tiel Noord en Kleine Kernen.
Vaststellen extra agendapunten: Klankbordgroep Haven-Kanaalzone.
Wandel- en fietsroutes: een aantal van ons heeft in een klankbordgroep
meegedaan aan het opzetten van de zogenaamde TRAP-routes in de
gemeente Buren. De twee boekjes die daar uit voort kwamen bevatten
fietsroutes met een beschrijving van historische (archeologische, geologische en cultuurhistorische) objecten en vinden we erg inspirerend. Het
doel is hoog gegrepen, maar iets soortgelijks zouden we, misschien
bescheidener, ook voor Tiel willen maken. We besluiten dat wanneer we
er definitief mee aan de gang gaan een groepje maken. Maar eerst neemt
Ton contact op met de samensteller van de boekjes Koos Steehouwer of
de uitgever.
Enquête Gemeentelijke Monumentenlijst: nadat we de vorige vergadering besloten hebben mee te doen aan de enquête van de de
Oudheidkamer, kwamen er toch vragen bij ons over de opzet van een en
ander. Arnoud heeft ons een discussiebijdrage gestuurd. Het gaat erin het
kort om hoe we het voornemen van de gemeente de monumentenlijst te
herzien tegemoet treden en de belangen waarvoor wij opkomen niet
nodeloos verzwakken. Inhoudelijk moet de vraagstelling van de
Oudheidkamer verbeterd. Op onze vergadering worden een aantal objecten genoemd die nog niet voorkomen op de gemeentelijke lijst zoals de
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complexen arbeidershuisjes aan Sterrebos en Fabriekslaantje. Industrieel
erfgoed is in het verleden gesloopt, in een enkel geval is een specifiek
deel bewaard zoals bij de Betuwe, maar nog steeds spaarzaam aanwezig
op de lijst. Ook bruggen zoals bij Thedingsweert verdienen een plek.
Leden: bij afwezigheid van Arnoud wordt dit punt weer doorgeschoven.
Campagne ‘Geef om Gelderland’: het verzoek aan onze achterban om
foto's voor de campagne te leveren heeft geen respons gehad tot nu toe.
We gaan 9 of 10 juni met aantal mensen foto's maken tijdens een fietstocht. Naast een aantal aanwezigen van de vergadering wordt ook Arnoud
hiervoor gevraagd.
Meepraten over Haven Kanaal Zone: de deelnemers van de klankbordgroep Haven-Kanaalzone (ook Fluvia Tiel genoemd)is op een extra bijeenkomst uitgelegd hoe gemeente Tiel en Waterschap de maatregelen
voor het bestrijden van de kwel in Tiel Oost hebben bepaald en berekend.
Ton heeft geconstateerd dat de aanwezigen in elk geval het verhaal over
de berekening geaccepteerd hebben, wat niet wil zeggen dat dit ook voor
alle maatregelen geldt. Ook is het niet zo dat alles vastligt wat uitgevoerd
zal worden. Een ander belangrijk punt is de eventuele verhoging van de
nieuwe dijk: niet nodig voor de veiligheid of kwelvermindering, wel handig wanneer er op de dijk gebouwd gaat worden.
Afgezien dat de markt voor bouwen momenteel slecht is, zijn we op
voorhand niet enthousiast over bebouwing wanneer dat vooral zal neerkomen op te gelde maken van het uitzicht.
Vergaderingen: de vergaderingen van juli en september worden op een
andere plek gehouden. Nader bericht volgt nog.
Afspraken en rondvraag
Ton legt contact over de TRAP-routes, Kees regelt een datum voor de
fietstocht. Voor de vergaderingen van juli en september wordt een andere
locatie gezocht.
Voor de rondvraag zijn er geen punten.
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Vergaderingen 2012 Waardevol Tiel (onder voorbehoud)
zaterdag 7 juli
zaterdag 1 september
zaterdag 6 oktober
zaterdag 3 november
zaterdag 1 december

Leeuweriklaan 14
Leeuweriklaan 14
Hoveniersweg 104
Hoveniersweg 104
Hoveniersweg 104

Agenda voor 7 juli 2012 Waardevol Tiel
Opening
Notulen 31 mei 2012
Mededelingen en stukken
Vaststellen extra agendapunten
Verbeteringen website
Contacten met de gemeente
Fiets- en wandelroutes
Gemeentelijke monumentenlijst
Beeldkwaliteitsvisie Tiel
Actualiseren woonvisie
Ontwikkelingen aan de Schaarsdijkweg
Geef om Gelderland campagne
Leden
Wat verder ter tafel komt
Afspraken en rondvraag
Sluiting
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om 14.00 uur
om 14.00 uur
om 14.00 uur
om 14.00 uur
om 14.00 uur

