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Beste bewoners van Dodewaard en omgeving,
Sinds de eerste berichten over de mogelijke vestiging van zand- en grindbedrijf
De Beijer op het terrein van de voormalige steenfabriek De Waalwaard, is er veel
gebeurd. In de eerste Nieuwsbrief hebben wij al aangegeven een
belangenvereniging op te willen richten, namelijk Dijkbewaking Dodewaard.
Omdat u hebt aangegeven door ons op de hoogte te willen worden gehouden,
ontvangt u nu deze Nieuwsbrief 2.
De achtergrond (nogmaals) in een notendop
Donderdag 10 februari jl. is er door de gemeente een thema-avond
georganiseerd die door veel bezorgde burgers is bezocht. Daarna kwam een en
ander snel op gang: de pers heeft volop aandacht aan onze zorgen besteed en
de actiebereidheid onder veel mensen uit Hien, Wely en Dodewaard blijkt groot:
inmiddels hebben zo’n 35 huishoudens aangegeven actief geïnformeerd (en
betrokken) te willen blijven bij de ontwikkelingen in onze mooie uiterwaarden.
Belangenvereniging Dijkbewaking Dodewaard
Op 1 maart jl. is een officiële vereniging opgericht: Belangenvereniging
Dijkbewaking Dodewaard. De doelstelling van deze Belangenvereniging is om
ervoor te zorgen dat de natuur in de Waalwaard behouden blijft en dat de dorpen
en dijken in Dodewaard (en omgeving!) verschoond blijven van activiteiten van
zogenaamde Milieucategorie 4-bedrijven. Dat betekent dus dat noch de Beijer,
noch een ander Milieucategorie 4-bedrijf zich hier in de toekomst zal kunnen
vestigen. Want zelfs als er voor de komst van een dergelijk bedrijf een rondweg
zou worden aangelegd, gaat het voor veel inwoners van Dodewaard en omgeving
zeer veel overlast veroorzaken.
De belangenvereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en een
huishoudelijk reglement is in de maak. Op het moment dat dit af is, wordt jullie
allemaal de mogelijkheid geboden om lid van deze belangenvereniging te
worden. Op die manier kunnen we gericht samen opkomen voor natuurgebied De
Waalwaard en kosten en krachten bundelen. Als lid heb je inspraak en kun je
deelnemen aan de algemene vergaderingen. Het dagelijks bestuur van de
Belangenvereniging Dijkbewaking Dodewaard wordt gevormd door Johan
Haverdings (Voorzitter) en Gerrit Geels (Secretaris). Daarnaast hebben we
Georgette van Delden bereid gevonden om als Penningmeester op te treden en
Loes van Breugel-Gerritsen verzorgt de woordvoering en publiciteit. Het dagelijks
bestuur zet vooral lijnen uit, is aanspreekpunt voor diverse betrokken partijen en
informeert belanghebbenden.
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Concrete acties
-

Er is op 17 februari jl. een brief gestuurd aan het College van Burgemeester
en Wethouders van de gemeente Neder-Betuwe. Wij vragen hierin het
verkeerskundig rapport op (dat half februari klaar zou zijn) en alle openbare
correspondentie vanaf 1 januari 2004 die betrekking heeft op de mogelijke
vestiging van de Beijer. Hierin doen wij een beroep op de Wet Openbaarheid
Bestuur. Ook vragen wij aan hen ons de voordelen van vestiging van de Beijer
voor Dodewaard en omgeving te schetsen.

-

Op 17 februari jl. hebben ook álle raadsleden een brief van ons ontvangen
met de vraag om eens goed na te denken of het voor Dodewaard en
omgeving écht een goed idee is om een bedrijf zoals de Beijer te vestigen in
een natuurgebied, met alle overlast van dien.

-

Op 24 februari hebben wij een brief van de gemeente ontvangen dat zij acht
weken nodig hebben om onze vragen te beantwoorden. Dat betekent dat wij
de informatie pas hebben ná de informatiebijeenkomst die de gemeente over
dit onderwerp organiseert. Wij vinden dat onacceptabel. De gemeente schrijft
op haar eigen site dat op een WOB-verzooek binnen 2 – hooguit 4 weken
wordt geantwoord. Dit bezwaar hebben wij op 3 maart in een brief verwoord
en aan het College van burgemeester en wethouders gezonden. Om de
informatieavond goed voor te kunnen bereiden, is deze informatie immers
onontbeerlijk.

-

Op 3 maart is er een brief uitgegaan naar de Commissaris van de Koningin en
het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland waarin we
het verkeerskundig rapport en het rapport van het natuurkundig onderzoek
opvragen alsmede alle correspondentie aangaande het dossier de Beijer. Ook
hierin doen wij een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur.

Pers en publiciteit
Het zal u niet ontgaan zijn dat er in verschillende media aandacht is en wordt
besteed aan onze zorgen. Wij blijven ons inzetten om deze aandacht vast te
houden zodat er zoveel mogelijk mensen geïnformeerd worden. Op dit moment
wordt bovendien de laatste hand gelegd aan een website, zodra deze ‘in de lucht
is’, verneemt u dat direct van ons.
Wat kunt u doen?


Informeer s.v.p. zoveel mogelijk belangstellende vrienden, kennissen, buurten dorpsgenoten over het bestaan van deze belangenvereniging. Iedereen
die op de hoogte gehouden wil worden kan een e-mail sturen aan
dijkbewaking@hotmail.nl . Deze nieuwsbrief mag vanzelfsprekend ook
worden doorgestuurd.



Laat uw stem horen op de poll op de website van de Rhenens Betuwse
Courant: www.rbcourant.nl
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Het maken en in de lucht houden van een website kost geld. Ook aan de
postzegels en het inschrijven bij de Kamer van Koophandel zijn kosten
verbonden. Wilt u, eventueel vooruitlopend op een lidmaatschap, ons werk
financieel steunen? Graag! Speciaal voor de belangenvereniging is een
bankrekening geopend. U kunt uw bijdrage storten op bankrekening
10.22.58.910 t.n.v. G.P. Blancke o.v.v. Dijkbewaking.

Hoe verder?
Op 17 maart heeft het dagelijks bestuur van Dijkbewaking Dodewaard een
afspraak met twee wethouders van de gemeente Neder-Betuwe. Snel hierna
hopen we een derde nieuwsbrief uit te brengen met daarin een terugkoppeling
van dit gesprek. Bovendien verwachten we tegen die tijd ook de website ‘in de
lucht’ te hebben en kunnen we u de bijbehorende url doorgeven.
Wij vertrouwen erop u met deze nieuwsbrief voorlopig weer op de hoogte te
hebben gebracht. Hebt u na het lezen nog vragen? Twijfel geen moment en stuur
een e-mail aan: dijkbewaking@hotmail.nl en u krijgt snel antwoord!

Namens Dijkbewaking Dodewaard,
Loes van Breugel-Gerritsen
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