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Beste bewoners van Dodewaard en omgeving,

Hier de 26e nieuwsbrief van Dijkbewaking Dodewaard. In deze nieuwsbrief
leest u o.a. over de zienswijze die wij hebben ingediend op het Ontwerp
Inpassingsplan Waalwaard, onze voorgenomen gang naar de Raad van
State vanwege het bestemmingsplan buitengebied en onze zorgen over de
toegenomen kans op zwaar vrachtverkeer dwars door Wely en/of over de
Dalwagen.
Terugblik
 In onze vorige nieuwsbrief gaven we aan dat het Ontwerp
Inpassingsplan Waalwaard, het plan van de provincie dat de
bestemmingswijziging moet regelen voor vestiging van De Beijer op
De Waalwaard, tot en met 13 juni ter inzage lag. Belangenvereniging
Dijkbewaking Dodewaard heeft op dit Inpassingsplan een zienswijze
ingediend. Hierin geven wij aan dat er zowel in het proces als
inhoudelijk de nodige fouten zijn gemaakt. De complete zienswijze is
gepubliceerd op de website van de vereniging.

 Onze zienswijze is onderschreven en één op één overgenomen door
MOBilisation for the Environment. Deze internationale organisatie zet
zich in voor het behoud, de bescherming en de verbetering van de
kwaliteit van het milieu en van de gezondheid van de mens. Voor meer
informatie over deze organisatie kunt u terecht op:
www.mobilisation.nl
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 Belangenvereniging Dijkbewaking Dodewaard heef geconstateerd dat
er op het terrein van De Waalwaard activiteiten gaande waren door
een asbestsaneringsbedrijf. Omdat er strenge regels zijn hoe de
vervuilde asbest moet worden opgeruimd én omdat er voorafgaand
aan deze schoonmaak allerlei maatregelen genomen moeten worden
om milieu en natuur te beschermen, hebben wij hierover schriftelijk
vragen gesteld aan de gedeputeerde mevrouw Meijers. Zij antwoordde
ons per brief dat het hier geen asbestsanering betrof, maar slechts
regulier onderhoud om te voorkomen dat de asbestvervuiling zich
verder zou uitbreiden. Van het écht saneren is dus volgens de
gedeputeerde nog geen sprake.
Vooruitblik
 Op dit moment is het Bestemmingsplan Buitengebied Neder-Betuwe in
procedure. Onze vereniging heeft een zienswijze op deze
bestemmingsplanwijziging ingebracht. Omdat wij vinden dat onze
inbreng onvoldoende terugkomt in het aangepaste bestemmingsplan,
heeft onze vereniging besloten hiervoor een procedure bij de Raad van
State op te starten. Deze hoogste rechter zal zich dan opnieuw buigen
over de voorgestelde bestemmingsplanwijziging.
 Dijkbewaking Dodewaard maakt zich in toenemende mate zorgen over
de verkeershinder die de Dalwagen en Wely (opnieuw) bedreigt. In alle
besluitvorming is de komst van de rondweg immers onlosmakelijk
verbonden aan de komst van De Beijer. Wethouder Schuurman zegt
hierover in de besluitvormende raadsvergadering van 20 december
2012 letterlijk: “Deze overeenkomst gaat over De Beijer. Komt deze
niet, dan staat de rondweg weer ter discussie, samen met wat er dan
op de Waalwaard komt.” Op die harde belofte heeft de gemeenteraad
zijn akkoord verleend.
Wanneer we het Inpassingsplan goed lezen, valt een aantal zaken op.
Nu de komst van De Beijer steeds minder aannemelijk wordt, wordt er
in dit plan inmiddels voorgesorteerd om ook de weg vrij te maken voor
de komst van een ander industrieel bedrijf (een zogenaamd
‘categorie-4’ bedrijf). De provincie heeft ook goed opgelet en weet dat
zij alleen een rondweg hoeft te financieren voor de komst van De
Beijer. Als het Inpassingsplan wordt goedgekeurd zoals het nu
voorligt, dan komt er waarschijnlijk dus wél de vergunning voor 400
vrachtwagens, maar garandeert het niet de komst van de rondweg.
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In de media
In de media is veel aandacht geweest voor alle ontwikkelingen op de
Waalwaard en de mogelijke komst van De Beijer. Op de website van de
vereniging staan alle artikelen en filmpjes gepubliceerd onder het kopje
‘media’
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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