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Een omgevingsvisie heb je niet 

even snel gemaakt. Hierbij komt 

veel kijken. Daarom doen we 

dit in stappen. We zetten nu 

de eerste stap. Dit is de nota 

‘Typisch Tiel’. In deze nota 

kijken we hoe het nu is in Tiel 

en de dorpen.  Wethouder 

Brink: “Het is belangrijk om te 

weten wat de sterke en zwakke 

punten zijn. Dan weet je wat je 

zou moeten koesteren en wat je 

te verbeteren hebt. Dit kunnen 

we niet alleen. U weet dat als 

inwoner het beste. Daarom 

gaan we graag met  

u in gesprek.” 

Binnenkort is er een inloop-

avond. Ook staat er een 

vragenlijst op internet. Is dat  

de enige manier waarop 

informatie wordt verzameld? 

Wethouder Brink:  “Nee, zeker 

niet. Er zijn drie interviewers 

op heel veel plekken 

geweest: op het station, op 

de pont, in het centrum, op 

het bedrijventerrein, in de 

wijken en dorpen. Ze zijn op 

iedereen afgestapt die ze 

tegenkwamen. Jong en oud. 

Ze hebben met ongeveer 150 

mensen gesproken. Dat heeft 

het eerste beeld van Typisch 

Tiel opgeleverd. Met tien van 

deze mensen is nog een hele 

avond doorgepraat. Om nog 

duidelijker te krijgen wat zij het 

meest belangrijk vinden.”

Praat ook mee
Ook u kunt uw mening geven: 

Over welke gebieden bent u 

heel tevreden? En wat moet  

er volgens u juist veranderen? 

Wat voor soort gemeente is  

Tiel eigenlijk? Een gemeente 

met veel evenementen en  

een groot cultureel aanbod? 

Of is het vooral een gemeente 

waar het goed wonen is voor 

gezinnen die rust en ruimte 

zoeken? Of hoort het allebei 

bij Tiel? U kunt uw mening 

geven via een korte vragenlijst 

op www.tiel.nl/omgevingsvisie. 

Geeft u liever persoonlijk uw 

mening? Kom dan naar de 

inloopavond op donderdag 

11 oktober. Tussen 19.00 uur 

en 22.00 uur kunt u op elk 

moment binnenlopen om 

mee te praten over Typisch 

Tiel. De inloopavond is in de 

raadzaal van het stadhuis, 

Ambtmanstraat 13.

Meer dan een mening
Typisch Tiel is meer dan de 

mening van inwoners en 

bezoekers. Er staan ook feiten 

en cijfers in. Hoe is de verdeling 

van jonge en oude mensen in 

de gemeente? Wat is de prijs 

van een woning in de wijken 

en dorpen? Ook staat erin 

wat we de afgelopen jaren 

allemaal gedaan hebben. En 

welke ontwikkelingen op de 

gemeente afkomen, zoals 

duurzaamheid. Dat allemaal 

samen geeft een goed beeld 

van Tiel. 

De gemeenteraad bespreekt 

de nota Typisch Tiel eind dit 

jaar. De raad kan het beeld van 

Tiel aanscherpen en de lijst met 

gespreksthema’s aanvullen.” 

Wethouder Brink: “Typisch 

Tiel is pas het begin. Volgend 

jaar wordt het echt spannend. 

Dan moeten we bepalen wat 

onze toekomstplannen zijn. 

En keuzes maken om die 

toekomstplannen uit te voeren. 

Maar het is goed om nu vast te 

stellen wat voor gemeente Tiel 

is. Zodat we een ambitie kunnen 

bepalen die daarbij past.” 

Hoe moet Tiel er over 20 jaar uitzien? Wat moet er blijven en wat moet er echt 
veranderen? Over deze vragen kunt u meepraten. Want de gemeente gaat 
een omgevingsvisie opstellen. In deze visie komt te staan hoe de gemeente 
zich wil ontwikkelen. Wethouder Brink is betrokken bij het opstellen van de 
omgevingsvisie en vertelt hierover.

Praat mee over Typisch Tiel 

Gerealiseerd & in ontwikkeling (sinds Structuurvisie 2030)

Concentratiegebied buitensport
wielerbaan

Vernieuwing onderwijslocaties

Ontwikkelen buitenplaatsen
langs oostrand Passewaaij

Herinrichting Vogelbuurt
inclusief Waterplein

Herinrichting Waalkade
in ontwikkeling / gerealiseerd

Gerealiseerde uitbreiding /
geplande uitbreiding Medel

Vrachtroute Kellen & herinrichting
kruispunten

Ontwikkeling Westluidense / Santwijckse Poort
o.a. Zinder & parkeergarage / tijdelijke parkeerplaats
& openbaar groen

Verlengde Laan van Westroijen met
waterberging & herinrichting Binnenhoek

Nieuwe & geplande woningbouw
vooral rondom het centrum en in Passewaaij

Revitalisering Kellen

Bodemsanering
verschillende locaties

Zoekgebied water- en calamiteitenberging
gerealiseerd in het Inundatiekanaal

Wateropgave Tiel-Oost

Natuur & recreatie Kleine Willemspolder
i.r.t. Klimaatdijk

Duurzaamheidsprojecten (indicatief op kaart)
WKO, zonnepanelen, elektrische laadpalen enz.

Wateropgave Doode Linge, waterberging
& natuurlijke oevers

Waterberging en natuurvriendelijke
oevers Passewaaij

Versterken Waaldijk

Bestaand bedrijventerrein

Buitengebied

Bestaande woongebieden

omgevingsvisie TIEL 0 1 km

Doe mee
Het is het jaar 2040, wat is er dan 

typisch aan Tiel?  U heeft daar  

vast ideeën over. Geef uw mening! 

Dat kan op twee manieren.  

Er staat een korte vragenlijst  

op www.tiel.nl/omgevingsvisie. 

Invullen kost maar een paar  

minuten. En er is een inloopavond.  

Op donderdag 11 oktober kunt u  

op elk moment tussen 19.00 uur en 

22.00 uur naar de raadzaal komen  

om mee te praten.  

 

..........................
 

Over de omgevingsvisie
We gaan een omgevingsvisie 

opstellen voor Tiel. Daarin komt te 

staan hoe Tiel zich in de komende 

twintig jaar wil ontwikkelen. Waar 

zijn nieuwe woningen nodig? 

Is er behoefte aan een nieuw 

bedrijventerrein? Waar in Tiel kun 

je straks wandelen en fietsen? 

Alle inwoners kunnen meepraten 

over deze keuzes. Ook vragen we 

de mening van ondernemers en 

bezoekers. Want de gemeente zijn  

we samen.

Het maken van de omgevingsvisie is 

een onderdeel van de omgevingswet. 

Dit is een nieuwe wet die in 2021 in 

heel Nederland wordt ingevoerd. 

Er zijn nu heel veel wetten die gaan 

over de leefomgeving. Al deze 

wetten verdwijnen en er komt er 

één voor terug: de omgevingswet. 

Iedere gemeente moet hiervoor een 

omgevingsvisie hebben. Die zijn we 

nu met elkaar aan het maken.

Ty
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Werk aan 
   de weg

Tijdelijke 
verkeersmaatregelen

Burg. Van Altenastraat: In verband met 

rioleringswerkzaamheden is de Burg. Van 

Altenastraat van 20 augustus tot en met 

28 september gesloten voor bestuurders. 

Burg. Schullstraat: In verband met  

rioleringswerkzaamheden is de Burg. 

Schullstraat (tussen de Burg. Altenastraat 

en Teisterbantlaan) van 17 september  

tot en met 19 oktober gesloten voor  

bestuurders. En van 1 oktober tot en  

met 19 oktober ook tussen de Burg.  

Altenastraat en Burg. Van Lith de  

Jeudelaan.

Passewaaijse Hogeweg: In verband  

met bouwwerkzaamheden is het deel  

van de Passewaaijse Hogeweg (vanaf  

de Jhr. P. A. Reuchlinlaan tot en met  

het pad met de Grote Vuurvlinder) tot 

eind 2018 gesloten voor bestuurders. 

Met uitzondering van bouwverkeer  

en bewoners.

Bijeenkomst 
groene  
schoolpleinen
Na het succes van het planten van 
fruitbomen, zijn steeds meer scho-
len enthousiast over bomen en 
struiken op het schoolplein. Maar 
hoe doe je dat, een schoolplein 
groener maken? 

Om van elkaar te leren is er op don-

derdag 18 oktober een bijeenkomst 

voor alle scholen in Tiel. Gastheer is de 

Molenwerf aan de Priorlaan 1 in Tiel. 

De middag begint om 14.15 uur. Ook 

organisaties zoals de gemeente Tiel, 

het Waterschap en Stichting Duurzaam 

Rivierenland nemen aan de bijeenkomst 

deel. Wilt u meer informatie stuur dan 

een mail naar: duurzaam@tiel.nl.

Voordelen groen schoolplein
De meeste schoolpleinen liggen vol met 

stoeptegels. Afgelopen zomer heeft ie-

dereen gevoeld hoe warm zo’n betegeld 

schoolplein is. Door stoeptegels weg te 

halen en bomen te planten wordt het 

schoolplein niet alleen mooier maar ook 

koeler. Kinderen spelen liever op een 

groen schoolplein dan op een school-

plein vol met tegels. Ze komen na het 

buitenspelen uitgerust in de klas. 

Als het regent op een schoolplein vol 

met tegels dan loopt het regenwater 

naar het riool. Als het heel hard regent, 

dan past al dat regenwater niet meer in 

het riool. Het schoolplein, de stoep en de 

straat blijven vol met water staan. Op een 

schoolplein waar veel groen is, zakt het 

regenwater in de grond. Dan heb je geen 

last meer van overstromingen. Allemaal 

voordelen van een groen schoolplein.

Afgelopen maandag en dinsdag 

waren de eerste bijeenkomsten. 

De komende weken zijn er nog 

drie bijeenkomsten:

• Donderdag 4 oktober: Brede 

Zorgschool De Cambier, 

Marga Klompéstraat 2, Tiel

• Dinsdag 9 oktober: 

Basisschool De Waayer, Dreef 

1D, Wadenoijen

• Maandag 15 oktober: 

Basisschool De Achtbaan, 

Meeslaan 23, Tiel

U kunt zelf kiezen welke 

inloopbijeenkomst u bezoekt. 

U kunt binnen komen 

lopen op het moment dat 

u het beste uitkomt. De 

inloopbijeenkomsten zijn van 

16.00 tot 18.00 uur en van 19.00 

tot 21.00 uur.

Reageren ook op internet
Kunt u niet naar één van de 

inloopbijeenkomsten komen? U 

kunt ook een reactie geven op 

www.afvalscheidenheelgewoon.

nl. Hier vindt u ook veel 

informatie over de nieuwe 

manier van afval aanbieden. 

Ook staan hier tips om uw afval 

(nog) beter te scheiden.

Tips en plannen
Of u nu algemene tips heeft 

of hele specifieke plannen: 

alle ideeën zijn welkom. Zoekt 

u voor uw organisatie al een 

tijdje naar een locatie en is de 

Adamshof een geschikte plek? 

Laat het ons weten. Bent u 

bewoner en heeft u een goed 

idee dat we misschien kunnen 

meenemen in de plannen? 

We horen het graag!

Wat kan wel, wat kan niet?
Het gebouw dat er nu staat, 

mag worden gesloopt, maar 

het hoeft niet. En de gemeente 

wil vanzelfsprekend een 

redelijke prijs ontvangen voor 

de grond en het voormalige 

schoolgebouw. 

Mail ons uw idee
Uw ideeën kunt u t/m  

17 oktober a.s. per mail 

inleveren bij de heer  

M. de Ligny van de gemeente. 

E-mail: mdligny@tiel.nl.  

Als u vragen heeft kan dat ook 

via dit e-mailadres. 

Het project is voor mensen 

met een eigen huis die 

een groot deel van hun 

inkomen kwijt zijn aan 

stroom en gas. Door mee 

te doen aan het project 

kunt u energie besparen. 

Zodat u meer geld over 

houdt.  

Meedoen?
Het project start dit najaar en 

er kunnen 20 huiseigenaren 

meedoen. Er komt iemand bij 

u thuis die samen met u kijkt 

hoe u energie kunt besparen. 

En geeft tips over hoe u kosten 

kunt besparen, hoe het huis  

te isoleren en wat daarvoor 

nodig is.  

 

 

 

Wie meedoet, krijgt elke maand 

nieuwe tips om minder gas en 

elektriciteit te verbruiken. 

Meer weten?
Wilt u meer weten over het 

project ‘Energie op Orde’? 

Bel met Claudia Beckers 

van de gemeente Tiel,  tele-

foonnummer (0344) 637 387. 

Of stuur een mail naar: 

duurzaam@tiel.nl.  

Doe dit vóór 30 september. 

Vanaf 1 januari 2019 haalt Avri uw restafval niet meer 
aan huis op. Voortaan brengt u uw restafval naar 
een ondergrondse container in de buurt. Avri en de 
gemeente organiseren meerdere inloopbijeenkomsten. 
Op deze bijeenkomsten kunt u uw vragen stellen en/
of een reactie geven over de geplande plek van de 
ondergrondse container in uw buurt. 

Het gebouw waar eerder basisschool de Adamshof in 
zat, staat al een tijdje leeg. De gemeente Tiel wil de 
grond en het gebouw nu gaan verkopen. Maar voordat 
we besluiten aan wie we het gaan verkopen, willen we 
graag weten of u goede ideeën heeft voor de Adamshof.

Heeft u een eigen woning? En zijn uw maandelijkse vaste 
lasten hoog? Dan is het project ‘Energie op Orde’ iets 
voor u. 

Inloopbijeenkomsten  

ondergrondse containers

Uw ideeën voor de Adamshof zijn welkom

Besparen op energie 
voor huiseigenaren 

Brief van Avri niet ontvangen?
De afgelopen weken heeft Avri brieven laten bezorgen bij alle 

woonadressen in de gemeente. In deze brief staat waar de 

ondergrondse container in uw buurt komt te staan. 

Heeft u deze brief niet ontvangen? Neemt u dan contact op met 

het klantencontactcentrum van Avri. Dat kan van maandag tot en 

met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. U kunt bellen, (0345) 58 53 53, 

of een e-mail sturen aan info@avri.nl.

Nu verwarmen we onze 

gebouwen, onze huizen en 

ons water vooral met aardgas. 

En de meeste mensen koken 

nog op gas. Maar dat wordt 

anders. De rijksoverheid heeft 

besloten dat we allemaal 

moeten stoppen met het 

gebruik van aardgas. Dat kan 

natuurlijk niet van de ene dag 

op de andere dag. Daarom 

moeten we samen 

aan de slag 

met het 

besparen van energie én 

we moeten op zoek naar 

alternatieven voor aardgas. 

Wilt u meepraten? 
De bijeenkomst is op 

donderdag 18 oktober in 

het gemeentehuis, ingang 

Ambtmanstraat 13. We 

beginnen om half 8 ’s avonds 

en het duurt tot half tien. 

Het is fijn als u van te voren 

laat weten of u erbij bent. 

Aanmelden kan tot en 

met 15 oktober op 

duurzaam@tiel.nl.

Praat mee over 
aardgasvrij wonen
Op donderdag 18 oktober organiseren Fruitstad 
Energie, Het Nieuwe Wonen Rivierenland en de 
gemeente een bijeenkomst over aardgasvrij wonen. 
Welke oplossingen ziet u, hoe kunt u helpen? Wat 
kunt u doen om nu al minder aardgas te gebruiken? 
Kom luisteren en praat mee! 
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                  Omgevingsvergunningen 

 
Aangevraagde omgevingsvergunningen

Bommelweg 18, Wadenoijen (bouwen), aanpassen kozijnen 

en plaatsen dakkapel (20-9-2018); Buitenbulkweg 2 

(kappen), kappen van 6 bomen (13-9-2018); Burgemeester 

van Welderenstraat 3 (afwijkend bestemmingsplan), 

uitbreiden aanbouw (18-9-2018); Fuutstraat 10 (bouwen), 

aanbouw achterzijde woning (13-9-2018); Hoogendijkstraat 

23 (uitweg), realiseren in-/uitrit (19-9-2018); Laan van 

Westroijen 6 –III (bouwen), plaatsen reclame op het 

dak (13-9-2018); Lingeweg 79 (kappen), kappen bomen 

(18-9-2018); naast Meeslaan 1a (hondenuitlaat veld) 

(bouwen), plaatsen overkapping (14-9-2018); Ruisvoorn 

127 (bouwen), wijzigen dakterras in slaapkamer (17-9-

2018); Spoorstraat 13 (bouwen), vernieuwen gevels en dak 

(18-9-2018); Veertien Hond 3 (bouwen), plaatsen nieuwe 

erker (13-9-2018); Voor de Kijkuit 30 (uitweg), aanleggen 

uitrit (19-9-2018); Westluidensestraat 2 (bouwen en 

monumentenvergunning), renovatie gevel (18-9-2018). 

Verleende omgevingsvergunningen (bezwaar)

Grotewei 2 (bouwen), uitbreiden kantoor op entresolvloer 

(17-9-2018); Tinnegieter 14 (bouwen), plaatsen dakopbouw 

(14-9-2018).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen 

is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden 

ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als 

er een (ontwerp)besluit is genomen. Tegen de verleende 

vergunning(en) is bezwaar mogelijk, zie rubriek ‘Inzage en 

bezwaar’. 

Aangevraagde vergunning

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het 

aanleggen van het terrein, Panovenweg 21 in Tiel  

(14-09-2018). 

Geaccepteerde melding activiteitenbesluit

Een melding activiteitenbesluit voor het starten van een 

restaurant, Kleibergsestraat 12 in Tiel (17-09-2018).

Tegen de acceptatie van een melding is geen bezwaar, 

zienswijze of beroep mogelijk.

                  Vergunningen 

Verleende exploitatievergunning (burgemeester)

Voor het exploiteren van horecabedrijf Café Manhattan 

aan, Graaf Waltgerlaan 2 in Tiel (verzenddatum 19-09-2018). 

Het betreft hier een overname. De wijze van exploitatie 

zal niet ingrijpend worden veranderd. Deze vergunning 

geldt ook voor het inrichten van een terras direct voor het 

horecabedrijf. Dit is een bestaand terras. 

Kennisgeving evenementenmeldingen 
(burgemeester)

G. Oskamp, voor het organiseren van een Halloweenfeest 

op het grasveld aan de P. Oosterleestraat op 31 oktober van 

18.00 tot 20.00 uur. 

U kunt deze besluiten inzien. Tegen deze besluiten is 

bezwaar mogelijk, zie hiervoor rubriek ‘Inzage en bezwaar’.

                  Verkeer 

Verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders van Tiel maken bekend de 

volgende verkeersbesluiten te nemen:

Aanleg minirotonde JHR. P.A. Reuchlinlaan-

Aardbeivlinder (Nr. VB2018003)

Aanleggen van een (mini)rotonde bij de kruising van 

de wegen Jhr. P.A. Reuchlinlaan-Aardbeivlinder met 

bijbehorende voorrangsbebordingen en aansluitingen van 

(toekomstige) fietspaden.

Dit besluit en de daarop betrekking hebbende gegevens en 

bescheiden liggen ter inzage bij het Omgevingsloket in het 

Klant Contact Centrum. Zie voor verdere informatie rubriek 

‘Inzage en bezwaar’ of voor het complete besluit op www.

tiel.nl. 

                  Overig  

Publicatie kennisgeving festiviteiten

Honk- en Softbalvereniging De Panters, voor het ten gehore 

brengen van mechanische of versterkte live muziek in het 

clubhuis, Beethovenstraat 2 in Tiel, van 27 op 28 oktober 

tot uiterlijk 01.00 uur. Dit in verband met een feestavond 

in het kader van een tweedaags honkbaltoernooi. Voor 

deze feestavond hebben burgemeester en wethouders ook 

ontheffing verleend op grond van de Drank- en Horecawet 

om het clubhuis in de nacht van 27 op 28 oktober geopend 

te hebben tot 02.00 uur.

M. Tunc, voor het ten gehore brengen van mechanische of 

versterkte live muziek op 22 september van 10.00 tot 18.00 

uur in Biljartcafé de Burgemeester, Eerste Bleekveldstraat 

12 in Tiel.

R.K.T.V.C., voor het ten gehore brengen van mechanische 

of versterkte live muziek in de kantine, Wadenoijenlaan 

300 in Tiel, van 20 oktober 20.00 uur tot uiterlijk 21 oktober 

01.00 uur, in verband met een feest voor de clubveteranen. 

Voor dit feest hebben burgemeester en wethouders ook 

ontheffing verleend op grond van de Drank- en Horecawet 

om de kantine in de nacht van 20 op 21 oktober geopend te 

hebben tot 02.00 uur.

Er zijn geen redenen om de gemelde festiviteiten te 

verbieden. Tegen deze besluiten is bezwaar mogelijk, zie 

hiervoor rubriek ‘Inzage en bezwaar’.

Vertrokken naar onbekende bestemming

Uit onderzoek blijkt dat onderstaande personen niet meer 

wonen op het adres waar zij volgens de basisregistratie 

personen staan ingeschreven. Daarom is besloten deze 

personen uit te schrijven op dat adres: J. Ruijs, geboren 

27-04-1978.

Tegen dit besluit is bezwaar mogelijk, zie hiervoor de rubriek 

‘Inzage en bezwaar’.

Benoeming lid van de raad van de gemeente Tiel

De voorzitter van het centraal stembureau voor de 

verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Tiel, 

maakt ingevolge artikel W 7 van de Kieswet bekend dat 

Latumahina, V.B. (Vic) (m), wonende te Tiel, bij besluit van 

dinsdag 18 september 2018 benoemd is tot lid van de raad 

van de gemeente Tiel.

 

Het betreft de benoeming in de vacature die is ontstaan 

wegens het ontslag nemen als lid van de raad van de 

gemeente van Verduin, T.F. (Teus) (m), wonende te Tiel,

 

Collectes

Deze organisaties collecteren in de gemeente Tiel:

23-9 t/m 29-9: Fonds Verstandelijk Gehandicapten;  

30-9 t/m 6-10: Dierenbescherming.

                  Inzage en bezwaar 

Inzien stukken

Bij veel publicaties staat dat u de besluiten en 

bijbehorende stukken kunt inzien. Dit kan op werkdagen 

van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur in 

het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor 

een toelichting op deze stukken en voor het inzien van 

verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het 

Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 

637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl. 

Bezwaar

Bij veel publicaties staat dat bezwaar mogelijk is. 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de 

verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als 

er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes 

weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van 

burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het 

college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen 

dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische 

Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over 

het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een 

voorlopige voorziening vindt u op www.tiel.nl.

Beroep

Bij sommige publicaties staat dat beroep mogelijk is. 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de 

verzenddatum beroep instellen bij de rechtbank. Als er 

geen verzenddatum staat vermeld, dan dient u binnen 

zes weken na deze publicatie beroep in te stellen. U richt 

uw beroepschrift aan Rechtbank Gelderland, Afdeling 

Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

WWW.TIEL.NL

Informatie van  

de gemeente Tiel 
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