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Beste bewoners van Dodewaard en omgeving,
Hier de 25e nieuwsbrief van Dijkbewaking Dodewaard. In deze nieuwsbrief
een korte terugblik op de afgelopen maanden en een vooruitblik op alle
activiteiten die deze zomer op de planning staan. En ook een overzicht
van de uitgebreide media-aandacht die er de afgelopen maanden is
geweest voor de mogelijke verhuizing van De Beijer.
Terugblik
 Onze vereniging ontving een uitnodiging voor een gesprek, samen met
afgevaardigden van de gemeente Neder-Betuwe en van de provincie
Gelderland en de heer De Beijer. Wij zijn op deze uitnodiging ingegaan
en zijn bijgepraat over de laatste stand van zaken rondom de
mogelijke verhuizing van De Beijer naar Dodewaard. De informatie die
hier gedeeld werd, stond ook op de agenda van de gemeentelijke
thema-avond eind februari.
 Op 7 februari vond er een kennismakingsgesprek plaats met de nieuwe
gedeputeerde mevrouw Meijers in het Provinciehuis.
Vooruitblik
 In onze vorige nieuwsbrief gaven we 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 moest opnieuw
gedaan worden door de provincie omdat het plan dat er lag, té
onzorgvuldig was op een aantal punten. Inmiddels ligt er een
aangepast plan ter inzage. Van 3 mei tot en met 13 juni kan iedereen
een zienswijze op dit aangepaste plan indienen. Het spreekt voor zich
dat Belangenvereniging Dijkbewaking Dodewaard van deze
mogelijkheid gebruik maakt.
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 Op dinsdagavond 14 mei organiseert de Provincie Gelderland weer een
informatieavond. Op de agenda staat het Ontwerp Inpassingsplan
Waalwaard. De avond vindt plaats in Herberg De Engel, Waalbandijk
102 te Dodewaard, van 19.00 tot 20.30 uur. Verantwoordelijk
gedeputeerde mevrouw Meijers zal hierbij ook aanwezig zijn.
In de media
 Eind januari drukte de Gelderlander een opiniestuk van Dijkbewaking
Dodewaard af, getiteld: ‘Positie De Beijer is als een gedwongen
huwelijk’. De volledige inhoud van het artikel is vanzelfsprekend te
vinden op de website www.dijkbewaking.nl . In dit opiniestuk werd
benadrukt dat De Beijer zich opstelt als een weifelende bruid: haar
beslissing nog even uitstellend.
 Begin april werd dit vermoeden bevestigd: volgens een artikel in De
Gelderlander heeft gedeputeerde Meijers aangegeven dat een
verhuizings- en aankoopovereenkomst tussen de Provincie en De
Beijer er niet voor 2014 zal zijn.
 In maart verschenen nóg twee artikelen in De Gelderlander over de
mogelijke verhuizing van De Beijer naar Dodewaard. Hieruit werd
duidelijk dat er zorgen zijn over de haalbaarheid in tijd. De planning,
waarvan Dijkbewaking Dodewaard al lange tijd aangeeft dat deze niet
realistisch is, wordt nu ook openlijk door andere partijen in twijfel
getrokken. De Gelderlander berichtte verder dat de toegangsweg naar
het Waalwaard-terrein met een halve meter moet worden opgehoogd.
 Omroep Gelderland wist te melden dat de onteigeningsprocedure van
De Beijer opnieuw moet worden gedaan. Ook van deze procedure
heeft de Kroon besloten dat deze niet voldoende zorgvuldig is
uitgevoerd. Dit kwam aan het licht dankzij bezwaren van
belanghebbenden.
 Begin april was de eerste zitting bij de Raad van State over de
rondweg een feit. De hoogste bestuursrechter wil daar nu echter nog
geen uitspraak over doen. Eerst moet helemaal duidelijk zijn of de
gemeente Neder-Betuwe en een grondeigenaar aan de Matensestraat
er samen uit gaan komen, of dat er een onteigening nodig is.
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 Tenslotte verscheen er eind april een artikel in De Gelderlander waarin
de Provincie Gelderland aangaf dat er slechts een ‘mini-aanpassing’
aan het inpassingsplan Waalwaard hoeft te worden gedaan om het
alsnog goedgekeurd te krijgen. Wij als vereniging betwijfelen dit
echter ten zeerste. Wij kijken dan ook met belangstelling uit naar de
reactie van de Commissie MER, die – naar verwachting - eind juni haar
oordeel over dit nieuwe plan uitspreekt.
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
Wij vertrouwen erop u met deze nieuwsbrief weer op de hoogte te hebben
gebracht van de laatste ontwikkelingen. Ook via Twitter kunt u ons
volgen: via @DijkbewakingD wordt u geïnformeerd over het laatste
nieuws. Volg ons!
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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