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Misschien dat U deze
zomer ook als er één met
heel veel mooie dagen
heeft ervaren, in elk geval
in ons eigen land. Nu het
tegen de herfst loopt, de
dagen al weer veel korter
worden en voor de meesten
de vakanties erop zitten,
ontstaat bijna vanzelf weer een gevoel de draad op te pakken waar deze gebleven was en vraag je je af wat er ook
allemaal de afgelopen tijd speelde. Oh ja, de gemeente
Tiel heeft er een handje van bestemmingsplannen in of
tegen de zomer bekend te maken. En elke dag zie je de
Julianaschool een stuk verder gesloopt worden. En voor
het eerst is er dit jaar geen Open Monumentendag in Tiel
omdat de gemeente het niet belangrijk genoeg meer vind.
Na deze wat negatieve opmerkingen ook iets positievers,
binnenkort zullen we op onze website de diverse routes
publiceren, die U per fiets en misschien ook deels te voet
kunt afleggen.
De agenda voor de komende vergadering kunt U zoals
altijd op pagina 4 vinden. Wellicht komen er op de vergadering nog punten bij.
Voor de komende vergadering bent U van harte welkom
op
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zaterdag 7 september 2013
aanvang 14.00 uur
plaats: Kerkstraat 32
Het Bestuur

Vergadering Waardevol Tiel 6 juli 2013
Aanwezig: Janny van Keulen, Kees van Groenigen, Ton Schiltmans,
Ada Mouthaan.
Afmeldingen: Arnoud Reijnen, Peter Schipper, Jan van Doesburg.
Opening, omdat de NS verstek laat gaan kan Arnoud er niet zijn. Ton
Schiltmans zit de vergadering nu voor.
Ada Mouthaan stelt zich voor. Eerder was ze lid van de
Milieuwerkgroep. Ook was ze actief in GroenLinks en bezig met het
Deltaplan Grote Rivieren. Ook is ze geïnteresseerd in onze bevindingen
met de klimaatdijk.
De notulen van 1 juni 2013 worden goedgekeurd.
Naar aanleiding van de notulen meldt Kees dat met het nieuwe lid na
de vakantie contact zal worden opgenomen
We nemen een voorstel van Ada over Wil Lases uit te nodigen om vanuit zijn deskundigheid een mening te geven over de klimaatdijk.
Mededelingen en stukken
Onze zienswijze over het bestemmingsplan Tiel Oost en diverse andere
stukken hierover. De zienswijze is na te lezen op onze website.
Onze zienswijze over de omgevingsvisie van de provincie Gelderland.
Aantal exemplaren van de seizoensbrief van de GNMF, de aanwezigen
ontvangen een exemplaar, de rest brengen we naar Peter Schipper.
Brief van de PvdA voor commentaar op hun verkiezingsprogramma.
We vragen Arnoud commentaar te leveren voor alle Tielse partijen.
Er zijn geen extra agendapunten
Zienswijze Ontwerp BP Tiel Oost
We zijn tevreden over de inbreng van onze kant en hoe deze in korte
tijd tot stand is gekomen. We besluiten niet op de uitnodiging voor de
hoorzitting in te gaan. Omdat we al vaker de ervaring hebben dat er
leden van de hoorcommissie zijn die er een sport van maken mensen
op woorden te vangen.
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Zienswijze Omgevingsvisie provincie Gelderland
De onderwerpen die we aangestipt hebben in de visie zijn schaliegas,
pleidooi om Lingebied alsnog in Nationaal Landschap op te nemen,
pleidooi om de Steendert als stiltegebied te handhaven, het afwijzen
van de Biezenburg voor het vestigen van een containerterminal en het
wijzen op twee potentiële locaties voor windmolens op het grondgebied van de gemeente Tiel.
Fiets- en Wandelroutes
Voorgesteld wordt om op zondag 14 juli nogmaals een fietstocht te
houden, nu om het gebied tussen de Waal en de Nederrijn ten oosten
van Tiel in kaart te brengen. Kees gaat dit organiseren.
Afspraken en rondvraag
door secretaris:
Stukken naar Ada sturen
Plannen fietstocht op 14 juli
door Ton en Kees: contact met nieuw lid
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Vergaderingen 2013 Waardevol Tiel
Elke eerste zaterdag van de maand om 14.00
zaterdag 7 september
zaterdag 5 oktober
zaterdag 2 november
zaterdag 7 december

Kerkstraat 32

Agenda voor 7 september 2013 Waardevol Tiel
Opening
Notulen 6 juli 2013
Mededelingen en stukken
Vaststellen extra agendapunten
Fiets- en wandelroutes
Lijst van aanvullingen voor nieuwe gemeentelijke monumenten
Wat verder ter tafel komt
Afspraken en rondvraag
Sluiting
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