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Beste bewoners van Dodewaard en omgeving,
Hier de 24e nieuwsbrief van Dijkbewaking Dodewaard. In deze nieuwsbrief
een korte terugblik op de afgelopen twee maanden. Maar vooral een
vooruitblik: kennismaking met de nieuwe gedeputeerde, een wachtend
WOB-verzoek, mogelijk te grote vertraging in het Inpassingsplan en een
ophanden zijnde gesprek op uitnodiging van de provincie.
Terugblik


De gemeenteraad heeft een stap gezet in de procedure om de
verbindingsweg aan te gaan leggen. De gemeenteraad heeft op 20
december jl. ingestemd met het opstarten van de procedures die
nodig zijn voor de aanleg van de rondweg, én de bijbehorende
onteigening van gronden/panden.



In onze vorige nieuwsbrief gaven we al aan dat het Inpassingsplan
Waalwaard, het plan van de provincie dat de bestemmingswijziging
moet regelen voor vestiging van De Beijer op De Waalwaard, een
zeer forse vertraging heeft opgelopen. Dit inpassingsplan moet
opnieuw gedaan worden door de provincie omdat het plan dat er lag,
té onzorgvuldig was op een aantal punten. Het MER, het
Milieueffectrapport, is onderdeel van dit plan. De Commissie m.e.r.,
die in een eerder stadium heeft aangegeven dat het MER in het plan
niet voldeed, heeft volgens publicaties in de pers dat ook laten weten
m.b.t. de meest recente versie. Ons vermoeden dat een onzorgvuldig
MER de (mede) oorzaak is van de vertraging van het plan, blijkt te
kloppen.

1

Vooruitblik
 De geplande kennismaking met de nieuwe gedeputeerde mevrouw
Meijers stond gepland op 2 januari jl.. Helaas kon deze afspraak niet
doorgaan omdat de woordvoerster van mevrouw Meijers verhinderd
was. Op dit moment is het secretariaat van de gedeputeerde druk
bezig om een nieuwe datum te plannen. Zodra de nieuwe afspraak
gepland is, zullen wij deze datum opnieuw publiceren op onze website.
 Omdat Dijkbewaking Dodewaard ervan overtuigd was dat niet alleen
het Inpassingsplan Waalwaard onzorgvuldig tot stand is gekomen,
heeft de vereniging op 22 november en 17 december jl. een WOBverzoek ingediend. Met deze verzoeken (die 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. De provincie heeft inmiddels laten weten
dat het hen niet lukt om de op 22 november gevraagde informatie
tijdig aan te leveren.
 Onze vereniging ontving van de provincie een uitnodiging voor een
gesprek, samen met afgevaardigden van de gemeente Neder-Betuwe
en vertegenwoordigers van de firma De Beijer. Navraag heeft ons
geleerd dat het de bedoeling is om bijgepraat te worden over de
laatste stand van zaken rondom de mogelijke verhuizing van De Beijer
naar Dodewaard . Wij hebben aangegeven dat wij bereid zijn om deze
bijeenkomst aanwezig te zijn om te luisteren naar wat er te melden
valt.
In de media
In de Gelderlander van zaterdag 12 januari stond een artikel over de
planning rondom de hele verhuizing van De Beijer. Daarin sprak de
provincie voor het eerst de vrees uit dat een tijdige realisatie van De
Beijer in Dodewaard moeilijk haalbaar wordt. Zeker wanneer er nog
partijen zijn die bezwaar gaan maken bij de Raad van State, loopt het
project (mogelijk te) veel vertraging op. Onze insteek is vanaf het begin
geweest dat een dergelijk proces betere planning én vooral ook betere
plannen behoeft. Het is verheugend te constateren dat dit her en der lijkt
door te dringen. Wij laten ons er tijdens het eerdergenoemde
bijpraatgesprek graag nader over informeren. Daarbij behartigen én
verdedigen we uw en onze belangen vanuit de doelstelling van de
vereniging, zoals u dat van ons gewend bent.
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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! Binnenkort ontvangen
bestaande leden een e-mail van de penningmeester met daarin verdere
informatie over het verlengen van het lidmaatschap.
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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