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Aan:

College van Burgemeester en Wethouders
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i.a.a.:
• de leden van de Gemeenteraad van de Gemeente Tiel,
• de leden van de Monumentencommissie van de Gemeente Tiel.

De brief wordt alleen per mail verzonden!
Tiel, 20 april 2020.
Betr.: Panden Voorstad nr. 31/33.
Geacht College,
Middels dit schrijven willen de Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en omstreken, de
Vereniging Waardevol Tiel, de SIchIng Stadsherstel en de Erfgoedvereniging HEEMSCHUT
aandacht vragen voor de staat en de plannen met betrekking tot het karakterisIeke pand
aan de Voorstad 31 en 33 te Tiel.
Op 4 maart j.l. is door de huidige eigenaar van het pand een omgevingsvergunning
aangevraagd. In de toelichIng op de aanvraag geeQ de eigenaar aan dat hij voornemens is
het pand te slopen. Vervolgens is het de bedoeling appartementen te realiseren met op de
begane grond een winkel-unit.
Eerdergenoemde verenigingen en sIchIng hebben de indruk dat de door de eigenaar
gepresenteerde plannen niet in lijn zijn met het door uw college vastgestelde Erfgoedplan
2019-2023.
Zoals u weet, is het voornoemde pand dit jaar 94 jaar oud en voor zover ons bekend hebben
deze panden nog geen status verkregen op de gemeentelijke monumentenlijst.
Het pand is inderIjd ontworpen door de Tielse architect C.J. van Erp voor de toenterIjd
bekende Tielse wethouder A.M. Ebben Mz. (overleden april 1941)
Het karakterisIeke winkel/woonhuis is gebouwd in sIjl van de Amsterdamse school. De
aanhangers van deze stroming in de architectuur, die ﬂoreerde in de jaren twinIg van de
vorige eeuw, leefden zich uit in expressieve baksteengevels vol met rondingen, welvingen ,
torentjes, fantasievol metselwerk en decoraIef smeedwerk.

Het decoraIeve metselwerk op de hoeken boven de ramen en ter accentuering van de
ingangsparIj is nog alIjd intact. De indeling van de ramen is in de loop van de Ijd enigszins
gewijzigd, maar bij een goede herbestemming en de daaruit volgende renovaIe zouden deze
details weer kunnen worden gereconstrueerd. De bouwtekening van dit pand is nog
beschikbaar in het archief. Bij herbestemming en renovaIe kan, zeker wat betreQ de aan de
Voorstad gelegen gevelparIj, deze tekening een goed uitgangspunt vormen.
De eerdergenoemde organisaIes willen u vragen om een onderzoek te starten
naar de monumentale waarde van dit pand met medeweging van de architect,
opdrachtgever, de bouwtrant en ouderdom. Bovendien zijn gebouwen in de trant van de
Amsterdamse School binnen de singels in Tiel uiterst zeldzaam.
Kortom dit pand op de hoek Voorstad- Oliemolenwal, liggend aan een van de toegangen tot
de oude stad, is van belang voor een stuk geschiedenis, beleving en ruimtelijke
structuur van ons Tiel.

Rekenend op een posiIeve ontvangst van ons schrijven verblijven wij met vriendelijke groet
en hoogachIng,
Namens de voornoemde organisaIes,
MarIn J. van der Mark,
Voorzi_er Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en omstreken.

