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Beste bewoners van Dodewaard en omgeving,
Hier de 27e nieuwsbrief van Dijkbewaking Dodewaard. In deze nieuwsbrief
leest u o.a. over de hoorzitting over het Inpassingsplan Waalwaard op 2
september a.s. en over de stand van zaken rondom onze gang naar de
Raad van State vanwege het bestemmingsplan buitengebied.
Terugblik
 In onze vorige nieuwsbrief gaven we aan dat onze vereniging een
procedure bij de Raad van State opgestart heeft rondom het
bestemmingsplan Buitengebied. Op dit moment zijn we in afwachting
van de uitnodiging voor de zitting. Een datum is nog niet bekend.
 Er is een besluit genomen over de komst van de rondweg. Bezwaren
tegen deze rondweg van bewoners / belanghebbenden zijn door de
Raad van State afgewezen, dus de aanleg van de rondweg kan
doorgaan.

Vooruitblik
 Het Ontwerp Inpassingsplan Waalwaard, het plan van de provincie dat
de bestemmingswijziging moet regelen voor vestiging van De Beijer op
De Waalwaard, lag tot en met 13 juni ter inzage. 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. Inmiddels heeft de
provincie alle zienswijzen gelezen en het plan op onderdelen
aangepast.
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 Op maandag 2 september a.s. organiseert de provincie een Hoorzitting
waar het Inpassingsplan nogmaals op de agenda staat. Dijkbewaking
Dodewaard heeft ook spreektijd aangevraagd. U bent van harte
welkom om bij deze avond aanwezig te zijn. Door in groten getale
aanwezig te zijn en uw ongenoegen te laten blijken zullen de
commissieleden van de Provincie merken dat de plannen bij de
burgers van Dodewaard niet in goede aarde vallen.
De avond begint om 19.00 uur en vindt plaats in Herberg De Engel.
 Het is de planning van de provincie om het Inpassingsplan op 25
september a.s. definitief vast te stellen. Wij verwachten echter dat dit
nog helemaal niet zeker is dat deze planning ook daadwerkelijk
gehaald gaat worden. Het doorgaan van de plannen is zeker nog geen
‘gelopen race’!
In de media
De media hebben aandacht besteed aan de procedure over de rondweg en
aan het Inpassingsplan. Op de website van de vereniging staan alle
artikelen 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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