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Ditmaal een iets andere
inleiding, te weten aandacht
voor een komend symposium dat wij van harte aanbevelen. Voor de agenda zie
verder.
Onze vergadering vind
plaats zaterdag 1 december 2012 op Hoveniersweg
104 om 14.00
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7 februari 2013 vanaf 12.00 uur worden in het stadhuis
van Tiel de resultaten van het Odysseeonderzoek “Tiel
rond 1000” gepresenteerd.
Er vindt deze dag een symposium plaats rond “Het jaar
1000”. Diverse gastsprekers zijn uitgenodigd, waaronder
Arno Verhoeven, Michiel Bartels, Erik Verhelst en Jan van
Renswoude.
Tevens zal deze dag de computeranimatie Tiel rond 1000
voor het eerst worden vertoond.
Het definitieve programma zal later bekend worden
gemaakt. Het programma duurt de gehele middag.
Het programma zal in november beschikbaar zijn op
www.tiel.nl en www.burodebrug.nl.
De toegang is gratis, maar aanmelden is noodzakelijk.
Het symposium zal alleen doorgang vinden bij voldoende belangstelling. Daarom zouden wij graag een inventarisatie maken van het mogelijke aantal deelnemers. Wij verzoeken u een e-mail te sturen naar ischuuring@tiel.nl ovv
“aanmelding symposium”. Definitief aanmelden kan tot 31
december 2012.

Vergadering Waardevol Tiel 3 november 2012.
Aanwezig: Arnoud Reijnen, Ton Schiltmans, Jan van Doesburg, Kees van
Groenigen, Janny van Keulen en Chris Koolma
Afmeldingen: Peter Schipper
Opening: de notulen van november 2012 worden goedgekeurd.
Naar aanleiding van de notulen: er is nog geen contact geweest met de
GNMF over proefboringen naar schaliegas.
Mededelingen en stukken: we vernamen het overlijden van onze oud-penningmeester en lid van het eerste uur Arend Houtkoop. Een in memoriam staat in het
laatste nummer en op onze website
De GNMF organiseert op vrijdag 7 december 2012 een relatiedag in Bemmel.
Vanuit de Oudheidkamer wordt gewerkt aan een Crossing-Film die uitgaat van
de overtochten van de Waal bij Tiel in 1944 toen veel Engelse soldaten militairen door de mislukte operatie Market Garden afgesneden waren en onder meer
bij Tiel overgezet werden naar het land van Maas en Waal. De film wordt volgend jaar mei gepresenteerd en door RTV Gelderland uitgezonden.
Mogelijk kunnen wij hier ook iets mee doen bij onze wandel- en fietsroutes.
Vaststellen extra agendapunten: kascontrolecommissie
Kascontrole 2011: de kascontrolecommissie heeft de financiën van 2011 nagekeken en goedgekeurd. De vergadering verleent aan de hand van het verslag van
de kascontrolecommissie decharge aan de penningmeester.
Fiets- en wandelroutes: zondag 28 oktober zijn Ton, Jan en Kees een route
gaan rijden ten noorden van Tiel. Langs de Veluwe, door Zoelen, verder langs
de Heeskampse Steeg en de Aalsdijk en via Zoelmond, Asch, Buren en Erichem
terug.
Door computerpech heeft Arnoud nog niet verder aan de routes kunnen werken.
Gemeentelijke Monumentenlijst: ter aanvulling van wat eerder gezegd is vult
Arnoud aan dat de gemeente, afgezien van wat eerder geïnventariseerd is, nu
vooral gekeken heeft naar de schil uit de 19de eeuw rond het centrum, wij ook
naar de binnenstad en het buitengebied.
We vinden dat wat uiteindelijk als aanvulling op de lijst komt of afvalt door de
kracht van argumenten bepaald wordt. Dus dat ook van de kant van de gemeente
argumenten gegeven worden.
Er komt ter sprake wat er gebeurt wanneer bewoners niet zouden willen mee2

werken. Er is ook nog zoiets als interieur en exterieur. Tot iets dwingen lijkt ons
niet haalbaar, wel overtuigen.
We gaan ook aan de slag met panden waarvan we vinden dat er al een voorlopige bescherming voor moet komen, dit om onomkeerbare ontwikkelingen te
voorkomen.
Terloops komt bij dit agendapunt ook de bouwplannen aan de Voorstad ter sprake, waar H&M gaat bouwen. We gaan uitzoeken wie de bouwer is, om eerdere
opmerkingen over historische bouwdelen en archeologisch onderzoek aan te
kunnen kaarten.
Open Monumentendag: de gemeente wil af van het organiseren van de Open
Monumentendag. Argumenten zijn allereerst dat bezuinigingen bij de betreffende afdeling een te grote aanslag vormt op de capaciteit. Ook is argument dat in
andere plaatsen het gebruikelijk is dat cultuurhistorische clubs een en ander
organiseren.
Daarom vraagt de gemeente aan de Oudheidkamer en Waardevol Tiel al in 2013
de organisatie over te nemen.
Wij denken dat de gemeente de werkzaamheden die ze aangeven te verrichten
overschat. Maar afgezien daarvan denken we dat het voor Oudheidkamer en
Waardevol Tiel een te grote opgave is de organisatie over te nemen.
Logistiek hotspot Biezenburg, overleg met de GNMF: op 17 oktober is er een
bijeenkomst geweest van regionale milieugroepen en de GNMF over de plannen
voor een logistieke hotspot, dan vooral met de blik op Biezenburg. Gasten
waren twee adviseurs van Regio Rivierenland. Een verslag komt op onze website. Een punt om nu al te noemen is de tendens die er nog steeds lijkt te zijn al
bestaande bedrijventerreinen links te laten liggen en vermeende behoeften in te
vullen op nieuw te ontwikkelen terreinen.
Wat verder ter tafel komt
Er is ingesproken bij de gemeenteraad over de kap van bomen aan de
Echteldsedijk. De antwoorden van wethouder Verspuij waren niet erg bevredigend en er valt nog wel een en ander aan de diverse fracties uit te leggen. De
kwestie komt zeker nog terug.
We gaan weer een afspraak maken met de stadsbouwmeester
Jan vraagt nog een keer aandacht voor het symposium rond “Het jaar 1000”,
dat 7 februari 2013 vanaf 12.00 uur zal worden gehouden in het stadhuis van
Tiel.
We vermelden een en ander nogmaals in ons blad en op onze website.
Een nieuwe vergaderplaats is nog niet gevonden. Met ingang volgend jaar moe3

ten we iets gevonden hebben.
Afspraken en rondvraag
contact met GNMF over schaliegas en Biezenburg
afspraak met stadsbouwmeester
bekendheid geven aan symposium
achter vergaderlocatie aangaan
Voorstel voor 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
Vergaderplaats nog in te vullen
Vergadertijd om 14.00 uur
Agenda voor 1 december 2012 Waardevol Tiel
Opening
Notulen 3 november 2012
Mededelingen en stukken
Vaststellen extra agendapunten
Voortgang van fiets- en wandelroutes
Gemeentelijke monumentenlijst
Vergaderplaats in 2013
Voorstel voor vergaderingen in 2013
Logistieke Hotspot
Wat verder ter tafel komt
Afspraken en rondvraag
Sluiting
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