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Beste bewoners van Dodewaard en omgeving,
Hier de 23e nieuwsbrief van Dijkbewaking Dodewaard. In deze
nieuwsbrief: een terugblik op de procedure rondom de verbindingsweg en
het uitgestelde Inpassingsplan Waalwaard, een op stapel staande
kennismaking met de nieuwe gedeputeerde, advies aan raadsleden, een
vers weblog en WOB-verzoeken om de onderste steen boven te krijgen.
Terugblik
De laatste nieuwsbrief dateert alweer van september, inmiddels staan de
Kerstdagen al weer voor de deur. Het afgelopen kwartaal was er één van
hard werken. Hieronder volgt puntsgewijs een beknopt overzicht van de
acties van de afgelopen maanden:


De procedure om de verbindingsweg aan te gaan leggen, was in de
zomer opgestart en zou in september aan de raad worden
voorgelegd. Omdat er onvoldoende zekerheid was of de provincie
daadwerkelijk geld beschikbaar wilde stellen, heeft de gemeenteraad
de beslissing uitgesteld. Op 20 december staat de rondweg, én de
bijbehorende onteigening van gronden/panden, opnieuw op de
agenda van de gemeenteraad van Neder-Betuwe.



Op het Inpassingsplan Waalwaard, het plan van de provincie dat de
bestemmingswijziging moet regelen voor vestiging van De Beijer op
De Waalwaard, hebben we een zienswijze ingediend. We hebben
daarin o.a. aangedrongen op het opnieuw in procedure brengen van
dit plan vanwege procedurefouten. Inmiddels is duidelijk dat er
sprake is van uitstel. Zoals u wellicht in de Gelderlander van 13
december jl. heeft gelezen, moet dit inpassingsplan opnieuw gedaan
worden door de provincie. Het plan dat er lag, is té onzorgvuldig op
een aantal punten. De MER, het Milieueffectrapport, is onderdeel van
dit plan. De Commissie m.e.r., die hierop eind november een officieel
advies zou geven, is hiertoe nog niet overgegaan. Het is onze
inschatting dat dit (mede) oorzaak is van de vertraging van het plan.
1



Op 3 oktober jl. heeft Dijkbewaking Dodewaard haar jaarlijkse
Algemene Leden Vergadering gehouden. Hier is het bestuur benoemd
en zijn de statuten vastgesteld, waarna deze officieel bij de notaris
zijn vastgelegd.

Vooruitblik
 Het ‘dossier De Beijer’ was tot voor kort in handen van gedeputeerde
Verdaas. Zoals u ongetwijfeld heeft gezien op tv of heeft gelezen in de
kranten, heeft de heer Verdaas een kortstondige overstap gemaakt als
staatssecretaris. Inmiddels is de heer Verdaas niet langer in functie
vanwege foutieve declaraties. Zijn post van gedeputeerde is inmiddels
ingenomen door mevrouw Meijers. Mevrouw Meijers heeft een
uitnodiging van Dijkbewaking Dodewaard ontvangen om kennis te
maken. Deze kennismaking staat vooralsnog gepland op 2 januari in
het nieuwe jaar. Wij spreken de hoop en verwachting uit dat deze
nieuwe gedeputeerde verstandige beslissingen en nieuwe besluiten zal
nemen in het ‘dossier De Beijer’.


Zoals eerder geschreven, staat op 20 december a.s. de aanleg van de
verbindingsweg opnieuw op het programma van de gemeenteraad.
Ter voorbereiding hierop hebben alle raadsleden opnieuw een
schrijven van Dijkbewaking Dodewaard ontvangen, waarin wij hen
attenderen op risico’s en verbeterpunten. De brief staat ook op de
website van de vereniging onder het menu: Documentatie.



Met een nieuwe versie van het Inpassingsplan Waalwaard wordt het
plan dus opnieuw ter inzage gelegd. Op dit moment is nog niet
duidelijk wanneer dat zal zijn, maar de provincie spreekt over
voorjaar 2013. De vaststelling van het inpassingsplan zal volgens de
nieuwe planning in het najaar van 2013 plaatsvinden. Het spreekt
voor zich dat Dijkbewaking Dodewaard opnieuw haar zienswijze zal
aanbieden, eventueel aangevuld met nieuwe inzichten op basis van
aangevulde of aangepaste feiten in het nieuwe Inpassingsplan
Waalwaard.



Omdat Dijkbewaking Dodewaard er van overtuigd is dat niet alleen
het Inpassingsplan Waalwaard onzorgvuldig tot stand is gekomen,
heeft de vereniging op 17 december jl. een nieuw WOB-verzoek
ingediend. Met dit verzoek (dat een beroep doet op de wet
openbaarheid bestuur) proberen wij de onderste steen boven te
krijgen over o.a. het ‘locatieonderzoek’ van mei 2010 en de taxatie
en aankoop van De Waalwaard.
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In de media
De Gelderlander van 13 december stond een artikel over de
samenwerking tussen de gemeente Neder-Betuwe en de provincie
Gelderland. Behalve dat het inpassingsplan vanwege onzorgvuldigheden
opnieuw moet worden uitgevoerd, stond in dit artikel ook te lezen dat de
aansluiting op de Waalbandijk de komende tijd niet benedendijks zal
worden uitgevoerd. Pas als na evaluatie blijkt (twee jaar nadat De Beijer
actief is) dat er daadwerkelijk schade en overlast wordt geleden door
bewoners van Dodewaard door de denderende vrachtwagens, zal de weg
benedendijks mogelijk worden doorgetrokken. Het benodigde geld
hiervoor, 1 miljoen euro, is hiervoor vast gereserveerd.
Belangenvereniging Dijkbewaking Dodewaard heeft een reactie gestuurd
naar de Gelderlander. Deze ingezonden brief is te vinden op de website
van onze vereniging, onder het menu ‘Documentatie’.
Er zijn de afgelopen maanden vaker berichten in de diversie media
verschenen, u vindt ze allemaal terug (of een verwijzing ernaar) op onze
website onder het menu ‘Media’.
Weblog
Vanaf vandaag staat er weer een nieuw weblog op de site, geschreven
door onze voorzitter. In ‘Struikelen’ leest u meer over Co Verdaas, de
Waalwaard en voetangels!
Wat u kunt doen
Belangenvereniging 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
Ook bestaande leden roepen wij op om ook in 2013 hun lidmaatschap te
verlengen. Wij kunnen uw steun goed gebruiken om ook het komende
jaar weer volop te strijden voor het behoud van de natuur, de rust en de
leefbaarheid van Dodewaard en omgeving!
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Fijne dagen!
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!
Tenslotte willen wij u goede Kerstdagen en een fantastische jaarwisseling
toe wensen. Wij spreken de hoop uit dat wij ook in 2013 sámen het
verschil kunnen maken en ons samen hard kunnen maken om Dodewaard
veilig, gezond en leefbaar te houden!
Namens Dijkbewaking Dodewaard,
Loes van Breugel-Gerritsen,
Voorlichting
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