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Info:

Onze vergadering is op
Kees van Groenigen
Leeuweriklaan 14
4005 EV Tiel
tel. 0344-627698
c.van.groenigen@hccnet.nl

zaterdag 11 december 2010
aanvang 14.00 uur
Plaats:
St. Walburgstraat 1 bij Huub van
Heiningen.

Vergadering Waardevol Tiel 6 november 2010
aanwezig: Huub, Jan (voorzitter), Janny, Willem en Kees.
Afzeggingen: Arnoud en Ton.
Opening.
De notulen van 6 november worden goedgekeurd.
Uitgaande stukken
Een bijgewerkte versie van ons eerdere stuk over de klimaatdijk is gestuurd naar de
gemeenteraad en de fracties. Dit naar aanleiding van een openbare themabijeenkomst
over Stadsontwikkeling in Tiel 5 oktober jongstleden.
Ingekomen stukken en mededelingen.
brief 28102010 over inspraak voor voorontwerp bestemmingsplan Tiel West.
Mail van Ton met diverse punten voor agenda. Bij afwezigheid van Ton zullen de
genoemde onderwerpen op de volgende vergadering aan de orde komen.
Uitnodiging bibliotheek Arnhem voor natuurdebat op 31102010.
Brief bestuur KET, per mail. KET staat voor Kunst Entree Tiel. De stichting KET
beoogt bij de toegangen naar Tiel en ook langs de Nieuwe Tielse Weg kunst te realiseren. We zullen op de volgende vergadering in aanwezigheid van Ton hier verder
over spreken.
Uitnodiging voor Gelders Debat overWaalweelde op 24112010, per mail. Jan en
Kees overwegen hier heen te gaan ook in verband met de klimaatdijk.
Uitnodiging voor GMF-ontmoetingsdag vrijdag 10 december in Sint Walrick en de
Hatertse en Overasseltse Vennen, per mail.
Extra agendapunten.
Monumentenpot
Gebied achter flats Echteldse dijk n.a.v. themabijeenkomst Stadsontwikkeling 5 oktober 2010
Monumentenpot.
Er is reden uit te zoeken hoe de gemeente Tiel de laatste tientallen jaren omgegaan is
met de gelden voor monumentensubsidies. Huub zal namens Waardevol Tiel navraag
doen bij de gemeente Tiel, desnoods met de rechtsmiddelen van de WOB.
Voorbereidingen Jubileum Waardevol Tiel.
Janny vraagt aanvullingen en suggessties voor uit te nodigen mensen naar haar te sturen.
Als locaties voor het jubileunm worden genoemd de Ceciliënhof, de St. Hyacinthus
Kapel in het Dominicus kwartier, tegenwoordig van de SCW, de Drumptse Hof en
eventueel de Raadszaal. Eerst zal Kees de mogelijkheden van de Ceciliënhof en
Hyacinthus Kapel uitzoeken.
Als mogelijke spreker wordt de archeoloog Michel Bartels genoemd die veel archeo2

logisch werk verricht heeft in Tiel. Ook naar andere sprekers moet nog worden
gezocht. Jan wil in verband met de voorbereidingstijd van zijn fotografie in december
datum en locatie weten.
Gebied achter flats Echteldse dijk.
Op de themabijeenkomst 5 oktober jongstleden heeft Jan een en ander gehoord over
het gebied achter de flats aan de Echteldse dijk en het Fabriekslaantje. Er zijn al langer bouwplannen voor dit gebied. De eigendomssituatie is dat het gebied in handen is
van drie marktpartijen, alleen een klein stukje van voorheen Velders is gemeentelijk
bezit. Willem wijst op een archeologisch veldonderzoek aan het Fabriekslaantje, dat
is verricht met het oog op de genoemde bouwplannen. Er zijn nu ook gedachten aan
een verbindingsweg van Vijverterrein naar Grote Brugse Grintweg over dit terrein.
Eerder was er sprake van dat de ontsluiting van het Vijverterrein langs Latenstein zou
plaatsvinden.
Uitspraak Raad van State over binnenstad.
We hebben uiteindelijk maar op één punt iets kunnen veranderen, dat betreft de perceelsgrootte voor archeologisch onderzoek, die van 100 m belangrijk omlaag is
gegaan. Andere belangrijke punten zoals bouwhoogte en gevelparcellering zijn niet
veranderd.
Plannen Westluidense Poort.
Vergeleken met de oorspronkelijke plannen zijn de schetsen die nu naar buiten zijn
gekomen veel minder massaal. Dit lijkt vooral een kwestie van geldgebrek en de
slechte huizenmarkt, en geen principiele keuze voor een betere inpassing. Er is een
publieksavond op 24 november waar enkelen van ons zullen heengaan. Er worden
vraagtekens gezet bij de bodemsanering.
Voorontwerp bestemmingsplan Tiel West.
Na de gebiedsvisie Tiel West is er nu het voorontwerp bestemmingsplan Tiel West.
We zullen met een groepje een reactie maken en net als eerder ook contact zoeken
met de St. Hertogenwijk. Voorlopig zijn Huub, Ton, Jan en Kees degenen die aan de
reactie werken, eventueel kunnen anderen zo nodig ook mee gaan doen. Net na de
volgende vergadering loopt de termijn voor inspraak af, we zullen de reactie dan in
elk geval bespreken.
Wat verder ter tafel komt.
Geen punten.
Rondvraag en sluiting.
Geen punten.
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Vergaderingen 2011
Vergaderingen Waardevol Tiel in 2011 (onder voorbehoud).
Plaats: St. Walburgstraat 1 bij Huub van Heiningen.
Tijd: 14.00
10 januari.
Op de agenda voor de volgende vergadering komt er een voorstel voor de rest van
2011.

Agenda voor 11 december 2010 Waardevol Tiel:
Opening.
Notulen 6 november 2010 en afspraken.
Mededelingen en stukken.
Vaststellen extra agendapunten.
Voorbereidingen jubileum Waardevol Tiel.
Bouwplannen Westluidense Poort.
Bestemmingsplan Tiel West.
Wat verder ter tafel komt.
Afspraken, rondvraag en sluiting.
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