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Beste bewoners van Dodewaard en omgeving,
Hier de negentiende nieuwsbrief van Dijkbewaking Dodewaard. In deze
nieuwsbrief leest u een korte terugblik, een uitnodiging voor de allereerste
informatie-avond van de provincie en bieden we u hulp bij uw bezwaar tegen uw
WOZ-aanslag.
Een terugblik…
Her eerste kwartaal van 2012 is bijna om, tijd voor een terugblik.


Op 2 februari jl. organiseerde de gemeente Neder-Betuwe een informatieavond. Officieel stond deze avond in het teken van de aan te leggen
verbindingsweg. Tijdens de avond zelf werd echter duidelijk dat het
merendeel van de bezoekers het nog echt een stap te ver vond gaan om het
over de rondweg te hebben. Het al dan niet vestigen van De Beijer zou eerst
eens goed heroverwogen moeten worden. De sfeer in de zaal liet daar geen
twijfel over bestaan: Dodewaard wil De Beijer niet! De gemeente NederBetuwe heeft een verslag gemaakt van de informatie-avond. Dit verslag is
ook te lezen op onze website onder het kopje Documentatie.



Er is door de vereniging de afgelopen tijd veel contact geweest met
verschillende leden van Statenfracties. Dit heeft er onder andere toe geleid
dat dankzij de SP afgelopen woensdag het onderwerp De Beijer opnieuw is
behandeld in de Commissie Ruimtelijke Ordening. De SGP heeft bovendien
schriftelijk kritische vragen gesteld. Gedeputeerde Staten hebben de vragen
slechts zeer summier beantwoord en deels zelfs helemaal niet beantwoord
(vragen over de buitendijkse verbindingsweg). Wij vertrouwen erop dat de
SGP haar verantwoordelijkheid neemt en door blijft vragen.



De vereniging heeft een alternatieve locatie aangedragen voor De Beijer aan
de gedeputeerde, namelijk op terrein Emptepol in Westervoort.
Gedeputeerde Verdaas geeft echter aan dat deze locatie niet geschikt is,
gedegen inhoudelijke onderbouwing blijft echter achterwege. Ook de
Gelderlander heeft verslag gedaan van de reactie van de gedeputeerde op
deze alternatieve locatie. Onder het kopje media op onze website kunt u de
berichtgeving terugvinden.

… en natuurlijk ook een vooruitblik!
De komende tijd staat er weer allerlei activiteiten op het programma.
Noteer vast in uw agenda:
bewonersavond op 16 april, 19.30 uur, Zaal de Vicary Dodewaard
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Recent kregen wij bericht vanuit de provincie over een inloopavond voor
inwoners. Maandag 16 april zal de provincie Gelderland voor het eerst zelf
een inloopavond organiseren m.b.t. de Waalwaard. U bent van harte welkom
in Zaal de Vicary Dodewaard (Wilhelminalaan 3, 6669 AC Dodewaard). De
avond start om 19.30 uur, de exacte invulling van het programma volgt op
een later moment.



In maart/april volgt ook de derde informatieavond van gemeente NederBetuwe over de verbindingsweg.

Wat kunt u doen?


Maak bezwaar tegen uw WOZ-aanslag!
Recent hebben alle woningeigenaren een aanslag voor de WOZ-belasting
ontvangen. De peildatum voor het vaststellen van de waarde van de
woningen is 01/01/11. Op dat moment was de Waalwaard al aangekocht
door de provincie. Hoewel de gemeente op 1 januari nog niet tot
medewerking had besloten, was het doel van de aankoop al wel bekend.
Naar onze mening heeft dit de waarde van de woningen daarom ook al in
2011 in negatieve zin beïnvloed.
Dijkbewaking Dodewaard heeft daarom een concept bezwaarschrift
opgesteld, dat door bewoners van de Waalbandijk, Dalwagen,
Kersenbongerd, Pluimenburgsestraat en Welysestraat gebruikt kan worden
als basis voor uw eigen bezwaarschrift. U kunt dit concept gratis opvragen
via: secretaris@dijkbewaking-dodewaard.nl.



Kom in grote getalen naar de bewonersavond op 16 april a.s.!
Wellicht is gedeputeerde Verdaas voor het eerst zelf aanwezig, zodat u uw
zorgen rechtstreeks aan de verantwoordelijke kunt uiten. Laat hem merken
dat u zich serieus zorgen maakt over 400 vrachtwagens door het dorp en
over de dijk. Laat uw stem horen en maak hem 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!



Wordt lid van de vereniging! U kunt lid worden via http://www.dijkbewakingdodewaard.nl. Lidmaatschap kost €15,- per kalenderjaar.

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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