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Beste bewoners van Dodewaard en omgeving,
Hier de zeventiende nieuwsbrief van Dijkbewaking Dodewaard. In deze
nieuwsbrief leest u dat er een inpassingsplan wordt gemaakt voor de Waalwaard.
Ook een kort verslag van een gesprek met de gemeente en van een gesprek met
de gedeputeerde Verdaas. Ook hopen wij op uw aanwezigheid op de
bewonersavond op 13 december a.s. en we leggen uit waarom het imago van De
Beijer een flinke deuk heeft opgelopen!
Nieuws heet van de naald
Op 6 december heeft de Provincie tijdens een persconferentie laten weten een
inpassingsplan op te gaan stellen voor de Waalwaard. De gemeenteraad van
Neder-Betuwe heeft in juni 2011 aangegeven welk soort bedrijven zich kunnen
vestigen op de Waalwaard. Deze worden in het inpassingsplan verder uitgewerkt
en onderbouwd. De gemeente Neder-Betuwe neemt de planologische inpassing
van de nieuw aan te leggen ontsluitingsweg voor haar rekening. Een
inpassingsplan is een bestemmingsplan dat is opgesteld door de provincie of het
Rijk. Dankzij het inpassingsplan kan de provincie zelf projecten ontwikkelen en
uitvoeren.
Als belangenvereniging zijn wij niet vooraf over het inpassingsplan geïnformeerd.
Wij hebben het uit de media moeten vernemen. Dijkbewaking Dodewaard heeft
zich tot nu toe altijd opgesteld als vereniging die graag de dialoog aangaat.
Recent zijn er nog gesprekken geweest met vertegenwoordigers van de
gemeente en met de gedeputeerde. Zij hebben ons hierover echter niets gemeld.
Een gemiste kans, zeker wanneer je bedenkt dat de Spiegelgroep Waalweelde
eerder in het traject al zeer kritisch is over de communicatie van de gemeente en
de provincie richting burgers en belanghebbende partijen. In slechts twee
pagina’s laat dit belangrijke adviesorgaan geen spaan heel van de aanpak.
Degenen die precies willen lezen wat er gemeld wordt, kunnen hieronder het
document downloaden:

Download hier het rapport van de Spiegelgroep Waalweelde
Een korte terugblik op de afgelopen weken…
Sinds de laatste nieuwsbrief van november zijn er
weer wat ontwikkelingen geweest rondom de
mogelijke vestiging van De Beijer in Dodewaard.
Daarom een korte terugblik:
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Op 1 december jl. heeft de gemeente Neder-Betuwe een trillingsonderzoek
uitgevoerd. Doel van de metingen was om na te gaan of de denderende
vrachtwagens van De Beijer schade aanrichten aan dijk, dijkwoningen en/of
de kerk. Omroep Gelderland heeft dit onderzoek met veel belangstelling
gevolgd en er ’s avonds in het nieuws een item over uitgezonden. Ondermeer
voorzitter Johan Haverdings en secretaris Gerrit Geels uiten hier hun zorgen.
De uitzending is te bekijken onder de button media op onze website of via
deze link:http://bit.ly/sIlD28
Hoewel de officiële uitslagen van de metingen nog een aantal weken op zich
laten wachten, is het wel al direct duidelijk geworden dat de dijk in de
huidige vorm veel te smal is voor de vrachtwagens van De Beijer. Zelfs
gewone personenauto’s moesten stoppen om een truck te laten passeren. Als
er straks maar liefst 400 per dag vrachtwagens overheen razen, zal de weg
voor het overige verkeer daardoor onbruikbaar worden.



Op 24 november jl. hebben de
voorzitter en de secretaris een gesprek
gehad met twee medewerkers van de
gemeente Neder-Betuwe die
ondermeer betrokken zijn bij de aan te
leggen rondweg. Uit dit gesprek werd
een aantal zaken duidelijk:
- Er is geen tracébesluit voor het
gedeelte tussen Kalkestraat en de
dijk.
- Er moet nog een tracéstudie worden
uitgevoerd, een extern bureau heeft
hier opdracht voor gekregen.
- De verbindingsweg zal ter hoogte van nr. 52 moeten aansluiten op de dijk.
- Met gaf tevens aan dat het een ingewikkeld proces is en dat tijdige
realisatie twijfelachtig is. Dit geldt voor zowel de verbindingsweg als voor
de Waalwaard.



In de media verschenen berichten dat Dijkbewaking Dodewaard
protestborden op de Dalwagen en langs de dijk zou hebben geplaatst. Dit is
echter niet juist. Deze borden zijn hier neergezet op initiatief van
verschillende verenigingen en werkgroepen, ondermeer op initiatief van
werkgroep Dalwagen. Dijkbewaking Dodewaard is het echter eens met de
strekking van het protest en is blij dat het verzet tegen de mogelijke komst
van De Beijer zich nu langzaam maar zeker steeds verder, feller en
zichtbaarder uit.



De voorzitter van de vereniging heeft op 25 november opnieuw een gesprek
gevoerd met de gedeputeerde, de heer Verdaas. In dit gesprek is nogmaals
aangedrongen op het goed onderzoeken van alternatieve vestigingslocaties
voor De Beijer en is een kandidaatlocatie aangedragen die zich zelf heeft
gemeld. De heer Verdaas gaf aan met deze bedrijfsverplaatsing ‘slechts de
opdracht van de staatssecretaris uit te voeren’. Wel sprak hij uit dat wanneer
er zich een realistisch alternatief aandient, hij hier serieus naar zal kijken.
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Sinds een paar dagen prijkt er weer een gloednieuw weblog op de website.
Voorzitter Johan Haverdings legt uit waarom het geen pas geeft dat de
familie De Beijer haar verjaardagsfeestje viert op de Waalwaard (nota bene
aangekocht van ieders belastinggeld) met een brullende helikopter. Het
imago van ‘net en noodlijdend bedrijf’ heeft hiermee definitief een fikse deuk
opgelopen!

… en natuurlijk ook een vooruitblik!
Noteer vast in uw agenda: bewonersavond op 13 december, 19.30 uur
Recent kregen wij bericht vanuit de gemeente over een informatieavond voor
inwoners. Op 13 december a.s. is iedereen vanaf 19.30 uur van harte welkom in
De Vicary te Dodewaard. In haar uitnodigingsbrief schrijft de gemeente dat het
doel van deze avond is om inwoners te informeren over de plannen rondom de
mogelijke vestiging van De Beijer en de aan te leggen verbindingsweg. Tijdens
de avond kunt u hierover vragen stellen en/of ideeën aandragen. De gemeente
staat nu aan het begin van de planvorming. ln de komende maanden wordt een
reeks onderzoeken uitgevoerd. Ondermeer naar trillingen (1 december jl.),
geluid, luchtkwaliteit, archeologie, ecologie, bodemgesteldheid en
waterhuishouding. Ook wordt er een tracéstudie, wegontwerp en een
(ontwerp)bestemmingsplan opgesteld. Deze bijeenkomst is de eerste in een
reeks. Meerdere avonden volgen wanneer een eerste ontwerp van de weg is
gemaakt, de uitkomsten van de onderzoeken beschikbaar zijn en het ontwerp
bestemmingsplan gereed is. De zaal is vanaf 19.00 uur open.
Wat kunt u doen?


Kom in grote getalen naar de bewonersavond op 13 december a.s.! Laat
merken dat u zich serieus zorgen maakt over 400 vrachtwagens door het
dorp en over de dijk. Laat uw stem horen en maak duidelijk dat het mooie,
rustige natuurgebied niet zonder slag of stoot overgeleverd gaat worden aan
een vervuilend bedrijf. Hoe meer mensen, hoe groter de vuist die we kunnen
maken!



Verleng uw lidmaatschap van de vereniging! U kunt lid worden via
http://www.dijkbewaking-dodewaard.nl. Lidmaatschap kost €15,- per
kalenderjaar. Wij houden u heel 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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