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Beste bewoners van Dodewaard en omgeving,
Hier de tiende nieuwsbrief van Dijkbewaking Dodewaard. Met daarin: onze
vereniging brengt een bezoek aan De Beijer, spreekt in tijdens voorbereidende
raadsvergadering, informeert de gemeenteraad over het alternatief van de
provincie en bereidt de komst van de leden van de provinciale staten voor.
Recente activiteiten
Sinds de laatste nieuwsbrief van 10 juni zijn er weer veel ontwikkelingen
geweest rondom de mogelijke komst van De Beijer naar Dodewaard. Met deze
nieuwsbrief brengen wij u graag op de hoogte.


Prijsuitreiking
Op 2 juni jl. nam Dijkbewaking Dodewaard op uitnodiging van
Buurtvereniging De Kersenbongerd deel aan de Hemelvaartmarkt. Bij de
stand was ook een prijs te winnen voor degene die het beste wist te raden
hoeveel emmers grind in een De Beijer-truck gingen. Op deze vraag gaven
Anna en Thomas van Aalst het antwoord dat het dichtst in de buurt kwam:
met hun schatting van 1.915 emmers wonnen zij de eerste prijs. De heer
Spronk werd goede tweede, met zijn schatting van 1.875 emmers. Op
zaterdag 25 juni jl. namen de winnaars hun prijs – een dinercheque - in
ontvangst. Deze cheques kunnen zij besteden bij Herberg De Engel, die ze
belangeloos ter beschikking heeft gesteld.



Voorbereidende raadsvergadering
De voorzitter van Dijkbewaking Dodewaard, Johan Haverdings, heeft tijdens
de voorbereidende raad op 16 juni j.l. onze zorgen over het principebesluit
van de gemeente toegelicht. Op 30 juni a.s. stemt de gemeenteraad over het
voorstel, als vereniging hebben wij alle raadsleden geadviseerd tegen dit
voorstel te stemmen.



Brief aan de raadsleden
Op 24 juni jl. hebben alle raadsleden van de gemeente Neder-Betuwe van
ons een kopie van de notulen van het bestuurlijk overleg tussen de provincie
en de gemeente ontvangen. Hierin geeft de gedeputeerde, de heer Verdaas,
duidelijk aan dat ook het verkopen van de grond van de Waalwaard een
serieuze optie is. Ook vraagt hij de aanwezige wethouders dit alternatief
nadrukkelijk onder de aandacht te brengen van alle raadsleden, zodat dit bij
de besluitvorming betrokken kan worden. Omdat dat in onze ogen
onvoldoende is gebeurd, hebben wij deze taak op ons genomen.
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Bezoek aan De Beijer in Kekerdom
De voorzitter en de secretaris van de vereniging hebben op 16 juni jl. een
bezoek gebracht aan het bedrijf De Beijer. Daar werden onze eerdere
conclusies nogmaals bevestigd: De Beijer is een onberispelijk en keurig
bedrijf dat echter gezien de aard van haar activiteiten absoluut niet in een
natuurgebied thuishoort.



In de media
Nog steeds houdt de mogelijke komst van De Beijer ook de media in
beweging. Zowel in de huis-aan-huisbladen als in De Gelderlander is er
geregeld een artikel te vinden. Op de website www.dijkbewakingdodewaard.nl onder het kopje Media staat een overzicht. Op dinsdag 28 juni
a.s. staat DeBuzz (een programma van Omroep Gelderland) tussen 10.00 en
13.00 in Dodewaard. Een prachtkans om te laten zien en horen dat De Beijer
de gemoederen in Dodewaard bezig houdt!

Op de agenda voor de komende dagen
De komende dagen staan er weer een aantal activiteiten gepland.


28 juni a.s.: bezoek leden van de Provinciale Staten
Zoals we u al gemaild hebben, brengt op dinsdag 28 juni a.s. een groot
aantal leden van de Provinciale Staten een bezoek aan Dodewaard. Er zijn in
ieder geval vertegenwoordigers van de statenfracties SP, CDA, PvdA, D66,
VVD en Christenunie. De statenleden willen zich graag persoonlijk op de
hoogte stellen van de situatie, voordat zij een beslissing nemen over de
mogelijke komst van De Beijer. Een belangrijk onderdeel in het programma
is het van gedachten wisselen met inwoners van Dodewaard. Onze
vereniging vindt dit een uistekend idee en roept u dan ook op om aanwezig
te zijn. Laat uw stem niet verloren gaan en kom 28 juni van 17.45 – 18.45
uur naar de Waalwaard (voormalige steenfabriek). Door u nu een uur te
laten horen, vergroot u de kans op rust in de toekomst! Aanmelden is niet
nodig. Het volledige programma van de statenleden vindt u op
www.dijkbewaking-dodewaard.nl



30 juni a.s.: Gemeente Neder-Betuwe stemt over het principebesluit
Op 30 juni is het erop of eronder. De leden van de gemeenteraad stemmen
dan of zij vóór of tegen het principebesluit over de komst van De Beijer zijn.
In dit principebesluit stelt de gemeente dat De Beijer in principe welkom is,
op voorwaarde dat het bedrijf maximaal een milieucategorie 4 bedrijf is én
dat er vóór de komst van De Beijer een rondweg tot aan de dijk is
aangelegd. Deze weg zou dan voor een groot deel door de provincie moeten
worden betaald. Vanzelfsprekend zijn wij het als vereniging niet met dit
besluit eens. Wij vinden dat eerst alle onderzoeken afgerond moeten zijn
zodat de gemeenteraadsleden weten waar zij ja of nee tegen zeggen. Dus
éérst helder in kaart brengen of er betere alternatieven zijn, onderzoeken
wat de gevolgen voor de natuur en het milieu én de eeuwenoude kerk in de
dijk zijn en keiharde garanties over de verkeersafwikkeling.
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Wat kunt u doen?
Zoals u kunt lezen is Dijkbewaking Dodewaard een actieve vereniging die zich
inzet voor het behoud van de Waalwaard. En u kunt ons helpen, op verschillende
manieren:


Kom op 28 juni van 17.45 – 18.45 uur naar de Waalwaard
(voormalige steenfabriek) om uw mening te geven aan de leden van
de Provinciale Staten. De provincie speelt een heel belangrijke rol in
dit traject en het is belangrijk dat zij weten dat heel veel inwoners
van Dodewaard en omgeving niet blij zijn met dit plan!



Woon de beslissende raadsvergadering op 30 juni a.s. bij. De vergadering
begint om 18.30 uur en vindt plaats in De Vicary, Dokter M. van Drielplein 2
te Ochten. Tijdens deze vergadering wordt het principebesluit genomen om
al dan niet mee te werken aan de komst van De Beijer.



Laat uw zorgen horen aan DeBUZZ op 28 juni a.s. tussen 10.00 en 13.00
uur.



Volg ons op Twitter en retweet onze tweets zoveel mogelijk aan al uw
volgers. Ons twitteradres: DijkbewakingD



Word lid of donateur van de vereniging! U kunt lid worden via
http://www.dijkbewaking-dodewaard.nl. Lidmaatschap kost €15,- per
kalenderjaar. Wij verwelkomen u graag als lid van onze vereniging!

Wij vertrouwen erop u met deze nieuwsbrief weer op de hoogte te hebben
gebracht. Hebt u na het lezen nog vragen? Twijfel geen moment en stuur een
e-mail aan: voorlichting@dijkbewaking-dodewaard.nl. U krijgt snel antwoord!
Namens Dijkbewaking Dodewaard,
Loes van Breugel-Gerritsen,
Voorlichting
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