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Beste bewoners van Dodewaard en omgeving,
Hier de 22e nieuwsbrief van Dijkbewaking Dodewaard. In deze nieuwsbrief
kijken we terug op de activiteiten rondom de procedure van de
verbindingsweg en de milieu effect rapportage. Ook lijkt onze vrees
bewaarheid te worden: de verbindingsweg is mogelijk niet op tijd klaar.
Daarnaast vragen we uw aandacht voor het ‘Inpassingsplan Waalwaard’
dat op dit moment ter inzage ligt.
Terugblik
Het leek even rustig rond de mogelijke vestiging van De Beijer BV in
Dodewaard. Niets is echter minder waar, de voorbereidingen zijn in volle
gang. Ook Dijkbewaking Dodewaard heeft niet stilgezeten. De vereniging
heeft ook in de zomer iedere mogelijkheid aangegrepen om invloed uit te
oefenen op de gang van zaken. Hieronder volgt puntsgewijs een beknopt
overzicht van de acties van de afgelopen maanden:
 De procedure om de verbindingsweg aan te gaan leggen, is gestart. Er
is door de gemeente een plan gemaakt hoe zij vindt dat de weg eruit
moet komen te zien. Dijkbewaking Dodewaard heeft een zienswijze
ingediend op dit plan, omdat een aantal zaken naar onze mening beter
kan.
De zienswijze van de vereniging is gepubliceerd op www.dijkbewakingdodewaard.nl.
Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen heeft de gemeente een
hoorzitting georganiseerd, waarbij wij onze zienswijze hebben kunnen
toelichten.
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 Ook rondom het Milieu Effect Rapport (MER) heeft de vereniging veel
werk verzet. Ook hier is door Dijkbewaking Dodewaard een gedegen
zienswijze ingediend die betrokken moet worden bij de definitieve
besluitvorming. Zonder hier al te diep op de materie in te gaan, kan
rustig worden gesteld dat wij vinden dat het MER op heel veel punten
steken laat vallen. Een conclusie die ook door andere, gerenommeerde
partijen, wordt onderschreven.
De provincie heeft vervolgens aangegeven wat zij met onze, én alle
andere ingediende zienswijzen, gaat doen. Dit is terug te lezen in de
‘Notitie Zienswijzen’. Deze Notitie is te vinden op de website van de
vereniging, onder het kopje Documentatie.
 Tenslotte is er op 13 september jl. een raadsvergadering geweest.
Aanvankelijk stond de verbindingsweg hier op het programma. Ter
voorbereiding hierop hebben alle raadsleden van Dijkbewaking
Dodewaard een brief ontvangen, waarin wij hen nogmaals attenderen
op een viertal zaken die naar onze mening onvoldoende doordacht
zijn. Op de avond zelf bleek het onderwerp plotsklaps van de agenda
verdwenen. De reden? Door veranderde regelgeving weet de provincie
niet meer zeker of er wel geld voor de rondweg beschikbaar is.
Bovendien wil de provincie pas geld reserveren als ze zéker weet dat
De Beijer naar Dodewaard komt. Een besluit dat nog steeds niet is
genomen. Zonder deze rondweg moeten er elke dag 400 vrachtwagens
dwars door ons dorp. Het lijkt erop dat de gemeente zich nu aan het
beraden is.
Vooruitblik


Op dit moment is Dijkbewaking Dodewaard hard aan de slag met het
Inpassingsplan Waalwaard. In dit plan wordt de inpassing van De
Beijer BV op het terrein van de Waalwaard tot in detail geregeld. Dit
‘Ontwerp inpassingsplan’ ligt vanaf nu tot en met 17 oktober 2012 ter
inzage. Bovendien is er in deze periode de mogelijkheid om
zienswijzen in te dienen. Het spreekt voor zich dat Dijkbewaking
Dodewaard van deze mogelijkheid gebruik gaat maken en een pittige
zienswijze in zal sturen. De provinciale planning is erop gericht om in
januari 2013 het definitieve inpassingsplan Waalwaard vast te stellen.
Vanzelfsprekend zullen wij als vereniging alles in het werk stellen om
ervoor te zorgen dat het niet zo ver zal komen.
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In de media
De Gelderlander van 15 september schreef een duidelijk artikel over de
gevolgen van het uitstellen van de beslissing van de gemeente NederBetuwe over de rondweg. De aanleg ervan loopt nu hoe dan ook
vertraging op, iets waar onze vereniging al maanden voor waarschuwt. De
link naar het artikel op de website van de Gelderlander staat op de
website van de vereniging, onder het kopje media.
Het spreekt voor zich dat Dijkbewaking Dodewaard de procedures scherp
in de gaten houdt. Wij zullen er alles aan doen om zowel de heer De
Beijer, de Raad als het College van Burgemeester en Wethouders van
Neder-Betuwe aan hun belofte te houden dat er géén vrachtwagens door
ons dorp gaan denderen!
Algemene Leden Vergadering
Op 3 oktober a.s. organiseert Dijkbewaking Dodewaard haar jaarlijkse
Algemene Leden Vergadering. U bent om 19.30 uur van harte welkom op
Waalbandijk 63 te Dodewaard. De agenda voor deze vergadering en de
conceptstatuten vindt u op www.dijkbewaking-dodewaard.nl onder de
Agenda.
Wat kunt u doen
 Als u ook niet wilt dat uw woongenot wordt aangetast door de
vestiging van zware industrie op de Waalwaard, is dit uw kans om uw
stem te laten horen. Dijkbewaking Dodewaard roept u op om ook uw
zienswijze in te dienen. Dit is mogelijk tot 17 oktober a.s. Het Ontwerp
Inpassingsplan Waalwaard is gepubliceerd op de website
www.projectradarwaalwaard.nl. Hoe meer bezwaren er nu verzameld
worden, hoe sterker we straks staan in een eventuele juridische
procedure. Heeft u vragen over het indienen van een zienswijze? Wij
helpen u graag. Stuur hiervoor een e-mail aan
secretaris@dijkbewaking-dodewaard.nl.
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 Dijkbewaking Dodewaard blijft strijden voor een leefbaar
Dodewaard. Ondersteunt u onze doelstellingen en bent u nog geen
lid van de vereniging? Twijfel dan niet langer en sluit u aan. Voor
slechts €15,- per kalenderjaar helpt u mee. Lid worden kan via
www.dijkbewaking-dodewaard.nl
Wij vertrouwen erop u met deze nieuwsbrief weer op de hoogte te hebben
gebracht van de laatste ontwikkelingen. Hebt u na het lezen nog vragen?
Stuur dan een e-mail aan voorlichting@dijkbewaking-dodewaard.nl en u
krijgt snel antwoord!
Namens Dijkbewaking Dodewaard,
Loes van Breugel-Gerritsen,
Voorlichting
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