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Beste bewoners van Dodewaard en omgeving,
Hier de dertiende nieuwsbrief van Dijkbewaking Dodewaard. Met daarin:
zienswijze op Notitie reikwijdte, geld vanuit de provincie voor een rondweg en
een onaangename verrassing: de ‘oude’ De Beijer is – qua activiteiten onvergelijkbaar met de ‘nieuwe’ De Beijer.
“Notitie reikwijdte en detailniveau MER Waalwaard”
Zoals aangegeven in de vorige nieuwsbrief heeft de provincie Gelderland de
“Notitie reikwijdte en detailniveau MER Waalwaard” vrijgegeven. Deze notitie is
terug te vinden op onze website onder het kopje ‘Documentatie’. Het stuk is een
startnotitie. Aan de hand van dit stuk en de ingebrachte zienswijzen gaat de
provincie de MER opstellen. Tot uiterlijk 7 september kunnen zienswijzen hierop
worden ingediend. Onze vereniging heeft een zeer uitgebreide zienswijze
opgesteld en zorgt ervoor dat deze op tijd bij de gemeente aankomt.
Aanvankelijk leek het een goed idee om zoveel mogelijk mensen de zienswijze in
te laten dienen. In de vorige nieuwsbrief hebben we daarom ook opgeroepen om
allemaal een pro-forma door de vereniging opgestelde zienswijze in te dienen.
Met daarachter de gedachte: “Als men ziet door hoeveel mensen het standpunt
wordt gedragen, vergroot dit wellicht de impact”.
Navraag bij juristen leverde echter de informatie op dat het meermaals indienen
van dezelfde zienswijze geen extra gewicht aan de zaak toekent: het gaat om de
inhoud van de zienswijze, het aantal keer waarop deze wordt ingediend,
verandert niets aan de zaak. Maar dat neemt niet weg dat u uw stem wel
degelijk kunt laten horen! Onder het kopje ‘Wat kunt u doen’ leest u hier meer
over. Vanaf 7 september staat de zienswijze van de vereniging online op de
website, onder het kopje Documentatie.
In de media
De Gelderlander en de huis-aan-huis bladen blijven de mogelijke komst van De
Beijer naar Dodewaard volgen. Er is bericht verschenen in De Gelderlander dat
de provincie het bedrag voor de rondweg beschikbaar wil gaan stellen. Hoe en
wanneer de rondweg zou moeten komen, blijft echter nog ongewis. Op onze
website vindt u verwijzingen naar de verschillende artikelen.
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De ‘oude De Beijer’ blijkt niet de ‘nieuwe De Beijer’
Uit de “Notitie reikwijdte en detailniveau MER Waalwaard” blijkt dat De Beijer in
de toekomst van plan is haar bedrijfvoering flink uit te breiden. Activiteiten die
zij nu nog niet uitvoeren, moeten in de toekomst wel een plaats krijgen in
Dodewaard. In de Notitie staat ook al concreet omschreven welke activiteiten het
betreft. De meest opvallende (en verontrustende) activiteiten hebben te maken
met vervuilde grond. De Beijer ‘nieuwe stijl’ wil deze vervuilde grond verwerken,
reinigen en vervoeren. Daarnaast wil De Beijer een betonmortelcentrale gaan
plaatsen en met een puinbreker aan de slag met secundaire grondstoffen . Geen
geringe uitbreiding van de activiteiten die vermoedelijk ook veel extra overlast
én verkeersbewegingen met zich meebrengt.
Eigenlijk is dat dus nieuw ‘nieuws’ verstopt in de “Notitie reikwijdte en
detailniveau MER Waalwaard”. Iets wat wij als vereniging natuurlijk niet
onopgemerkt laten passeren en waar wij ook in onze zienswijze de nodige
kanttekeningen bij plaatsen. Een onaangename verrassing die nog niet eerder
naar voren is gekomen in openbare stukken!
Wat kunt u doen?


In de zienswijze van de vereniging staan zeer veel en zeer gedetailleerde
inhoudelijke op- en aanmerkingen. Maar de gevolgen van de “Notitie
reikwijdte en detailniveau MER Waalwaard” kunnen natuurlijk ook
persoonlijke gevolgen voor u hebben die verder gaan dan het
verenigingsbelang. Om ook deze individuele gevolgen goed over het voetlicht
te brengen, heeft de vereniging een format voor de zienswijze opgesteld.
Hierin staan alle ‘verplichte’ onderdelen mét invulinstructie. Op die manier
kunt u toch uw persoonlijke stem laten horen en weet u zeker dat u aan de
voorschriften voldoet. Let op: indienen kan tot uiterlijk 7 september, alle
zienswijzen die daarna binnenkomen, worden niet meer in behandeling
genomen! Op de website vindt u vanaf nu het document. Hebt u nog hulp
nodig bij het schrijven van uw zienswijze? Stuur dan een mail aan
voorlichting@dijkbewaking-dodewaard.nl en we helpen u graag.



Wilt u uw zienswijze liever mondeling aan de gemeente doorgeven? Dat kan.
U kunt hiervoor contact opnemen met de heer Paul Hospers, afdeling Ruimte,
tel. 0488-449900. Bereikbaar via mail op: phospers@nederbetuwe.nl



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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