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Vier jaar lang vocht
Dijkbewaking
Dodewaard tegen
komst De Beijer.
Inmiddels wordt er
samengewerkt

Dodewaard via de pers dat het
zand-, grind- en overslagbedrijf
De Beijer BV mogelijk van Kekerdom naar het de Hiensche Waard
in Dodewaard zou verhuizen. Een
lokale bestuurder liet zich indertijd publiekelijk ontvallen ‘weinig
weerstand te verwachten’. Die
woorden werden subiet gelogenstraft: bewoners organiseerden
zich in de Belangenvereniging
Dijkbewaking Dodewaard. Er
volgden vier jaren van indrukwekkende burgerinzet: verdiepen in
de uiterst complexe materie, vergaderen, lobbyen bij politieke partijen, procedures starten. De
vraag is wat de diepere motivatie
is achter al die inzet. De grootste
gemene deler van de reacties: niemand doet ongevraagd en zomaar
iets met onze leefomgeving!
Dat het op dat punt bij de start
van dit proces is misgegaan, behoeft geen betoog. Vier jaren van
enerzijds overheden die maar
voort wilden, anderzijds de vereniging die flink tegenstribbelde.
Sinds december is daar verandering in gekomen.
Niet in de laatste plaats door de
rol die De Beijer als private partij
op zich heeft genomen. Die
kwam met de vraag: wat willen
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䡵 Het terrein van de oude steenfabriek De Waalwaard, in de uiterwaarden

bij Dodewaard. foto Erik van ’t Hullenaar
jullie? We hebben in ons antwoord ingezet op onze leefomgeving, met als highlights: behoud
van natuur, beperking van overlast, meepraten over inrichting en
bereikbaarheid van de Hiensche
Waard en vooral bevorderen van
de verkeersveiligheid.
Dat heeft geleid tot onderhandelingen en onze belangrijkste
wens daarin is aanleg van de weg
onderlangs: de vrachtwagens van
De Beijer steken dan vanaf de
nieuw aan te leggen rondweg direct de dijk over en rijden buitendijks naar hun nieuwe locatie.
Een zegen voor kwetsbaar verkeer
op de dijk. De gemeente NederBetuwe en de provincie Gelderland waren daar wel voor in. Er
werd ook een tegenprestatie verlangd: omwille van de voortgang

“

We hebben het verzet
opgeschort om invloed
uit te kunnen oefenen
Johan Haverdings

zou de vereniging het procedurele
verzet staken. Een moeilijk besluit. We hebben uiteindelijk gekozen ons verzet op te schorten
en daarmee constructief invloed
uit te oefenen. Het resultaat is
een getekende samenwerkingsovereenkomst tussen De Beijer,
de provincie en de gemeente,
waarin men zich committeert aan
de aanleg van de weg onderlangs.
De vereniging heeft hooggespannen verwachtingen: zal iedereen
zich een betrouwbare partner tonen? Wij tot nog toe wel. Als dit
hele proces ten einde is, ga ik
graag eens met al die partners om
de tafel. Om terug te kijken. Met
wat mij betreft als highlight: als je
als overheid wilt inzetten op constructieve betrokkenheid van burgers – of burgerparticipatie, ga
dan vooral bij aanvang van een
proces serieus op zoek naar burgers en hun grootste gemene deler.
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Johan Haverdings is voorzitter van de
Belangenvereniging Dijkbewaking Dodewaard.

