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Beste bewoners van Dodewaard en omgeving,
Hier de elfde nieuwsbrief van Dijkbewaking Dodewaard. Met daarin: de
gemeenteraad neemt een besluit over De Beijer, de vereniging heeft een goed
gesprek met de gedeputeerde, de MER komt er aan en na de zomer volgt een
debat in de Gelderse staten.
Recente activiteiten
Sinds de laatste nieuwsbrief van 27 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.



Bezoek Statenleden aan Dodewaard
Op 28 juni jl. hebben statenleden van de meeste fracties van de Provincie
Gelderland een bezoek gebracht aan het terrein van de voormalige
steenfabriek. Zij gaven aan het bezoek enorm te waarderen en een flink
aantal van de statenleden gaf aan dat zij dagelijks 400 vrachtwagens dwars
door het dorp onacceptabel achtte. Naar aanleiding van het bezoek heeft de
provinciale VVD-fractie al aangegeven dat het de vraag is of het een slim
idee is om De Beijer naar Dodewaard te laten verhuizen. In hun ogen kan De
Beijer met wat aanpassingen aan het terrein, prima blijven zitten in
Kekerdom. Deze optie heeft De Beijer zelf overigens ook het liefst.



Beslissende raadsvergadering
Op 30 juni jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met het principebesluit om
De Beijer te vestigen. Er is een fors aantal eisen gesteld aan de komst van
het bedrijf. Zo zou de rondweg klaar moeten zijn vóórdat De Beijer zich
vestigt in Dodewaard en de milieucategorie mag niet hoger zijn dan 4. Al
deze eisen moeten worden vastgelegd in een bestuurlijk akkoord. Pas dan zal
de gemeente aan de slag gaan met een bestemmingsplanwijziging.
Vooruitlopend op het geheel, heeft de gemeente al wel het voorkeursrecht
gevestigd op de percelen die op het terrein liggen waar de rondweg in de
toekomst zou moeten komen. Dit betekent dat bij verkoop de percelen eerst
aan de gemeente moeten worden aangeboden.
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Gesprek met gedeputeerde Co Verdaas
De voorzitter, de secretaris en een lid van de kerngroep van de vereniging
hebben op 13 juli jl. een gesprek gevoerd met de gedeputeerde, de heer
Verdaas. Het gesprek vond in een plezierige sfeer plaats. De koers die de
provincie gaat varen is nog niet geheel duidelijk; dit hangt mede af van de
uitspraak van de Provinciale Staten in september. Het gesprek heeft er in
ieder geval voor gezorgd dat beide partijen persoonlijk kennis met elkaar
hebben kunnen maken. De kennismaking heeft ertoe geleid dat er bij de
vereniging vertrouwen bestaat dat de heer Verdaas een weloverwogen en
haalbaar besluit zal nemen rondom de mogelijke vestiging van De Beijer.



Milieu Effect Rapportage
De gemeente Neder-Betuwe werkt, vooruitlopend op de bestuurlijke
overeenkomst met de provincie, al aan de Milieu Effect Rapportage (MER).
Een MER is verplicht om in de toekomst het bestemmingsplan te kunnen
wijzigen. Vanaf volgende week tot en met 7 september a.s. ligt de MER ter
inzage en kunnen er zienswijzen op worden ingediend. In een volgende
nieuwsbrief leest u hier meer over. Wij hopen u dan ook praktische
handvatten te kunnen bieden bij het indienen van een zienswijze. Wij denken
hierbij aan een pro-forma zienswijze die u naar eigen inzicht kunt aanvullen.
Kortom: hier wordt hard aan gewerkt en meer hierover in nieuwsbrief 12.



Interpellatiedebat in de provincie na de zomer
De socialistische partij heeft, met steun van de SGP en de ChristenUnie een
interpellatiedebat aangevraagd over de kwestie De Waalwaard. Dit debat zal
direct op maandag na het zomerreces plaatsvinden. Na een interpellatiedebat
wordt altijd een motie ingediend, het heeft dus politieke consequenties. Wat
er precies in die motie komt te staan is nog niet bekend: de SP laat dit mede
afhangen van de uitleg van de heer Verdaas tijdens het interpellatiedebat.



Bezoek aan ‘Geen zand erover’ te Milsbeek
Op 12 juli jl. heeft onze vereniging een bezoek gebracht aan de werkgroep
‘Geen Zand Erover’. Deze werkgroep is opgericht door bewoners van de
Zwarteweg in Milsbeek om de verkeersintensiteit van het zware
vrachtverkeer op de Zwarteweg terug te dringen. Zij richten zich daarbij
vooral op de afvoer van zand en grind met vrachtwagens vanuit de
zandwinningslocatie De Banen in Ottersum. Dit zorgt voor ernstige schade
aan woningen, gevaarlijke situaties op de weg, een verhoogde concentratie
fijnstof en geluidsoverlast. Als bewonersplatform is de werkgroep
gesprekspartner van de betrokken partijen (Gemeente Gennep,
Natuurmonumenten en Teunesen Zand en Grint BV).
Meer informatie op http://www.geenzanderover.nl
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In de media
De Beijer blijft de media-gemoederen bezig houden. Op de website
www.dijkbewaking-dodewaard.nl onder het kopje Media staat een overzicht.
DeBuzz (een programma van Omroep Gelderland) was op 28 juni jl. in
Dodewaard om de meningen over De Beijer te peilen. Ook dit filmpje is terug
te vinden op de website.

Op de agenda voor de komende weken
Tijdens het zomerreces werkt Dijkbewaking Dodewaard door. Met name de MER
zal de komende tijd onze tijd vragen. Zoals hierboven beschreven is het de
verwachting dat de vereniging een zienswijze op de MER indient en voor haar
leden een pro-forma zienswijze ter beschikking stelt. Hierover in een volgende
nieuwsbrief meer.
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:


Houdt uw mailbox in de gaten! Zodra er nieuws over de MER te melden valt,
is de kans groot dat wij ook u vragen om een zienswijze in te dienen. Hierbij
is wel enige haast geboden. Immers: velen van u zullen de komende weken
enige tijd van een welverdiende vakantie gaan genieten en op 7 september
a.s. is de inzagetermijn van de MER al verstreken.



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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