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Beste bewoners van Dodewaard en omgeving,
Hier de 29e nieuwsbrief van Dijkbewaking Dodewaard. In deze nieuwsbrief
leest u over de nieuwe mogelijkheid om uw stem te laten horen over het
‘Bestemmingsplan Verbindingsweg, 1e herziening’. Het hele
vaststellingsproces gebeurt namelijk opnieuw! Ook leest u dat u zich kunt
aanmelden voor de ALV en leggen wij uit waarom wij een extra donatie
goed kunnen gebruiken.
Terugblik
 In onze nieuwsbrief van twee weken geleden las u al over de aandacht
die er ontstond voor onze aangifte. Inmiddels hebben wij opnieuw
contact gezocht met het Openbaar Ministerie. Wij sporen hen aan tot
een redelijke en billijke hantering van de onderzoekstermijn voor wat
betreft onze aangifte.
Vooruitblik
 Het Bestemmingsplan Verbindingsweg is door de Raad van State op
onderdelen vernietigd. Inmiddels heeft de gemeente Neder-Betuwe een
reparatie op het plan gedaan. Het gevolg ervan is dat het gehele
procedure rondom het Bestemmingsplan Verbindingsweg opnieuw
gedaan wordt. Onze vereniging beraadt zich op dit moment hoe we van
deze nieuwe mogelijkheid zo optimaal mogelijk gebruik gaan maken.
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De mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze (de eerste stap in
de vaststellingsprocedure) geldt voor iedereen. Dus ook wanneer u in
een eerder stadium géén gebruik heeft gemaakt van uw mogelijkheid
tot het indienen van een zienswijze op het Bestemmingsplan
Verbindingsweg. In dat geval kunt u nu tóch alsnog uw stem laten
horen. Het “Bestemmingsplan Verbindingsweg, 1e herziening” ligt tot 4
december 2013 ter inzage en tot die tijd kunt u ook reageren. Meer
informatie leest u op de website van de gemeente Neder-Betuwe:
http://www.nederbetuwe.nl/default/bekendmakingen2/ruimtelijkeorden
ing2/bekendmakingen23oktober2013_1/id_20180278
 Zoals al aangekondigd in de vorige nieuwsbrief, organiseert
Belangenvereniging Dijkbewaking Dodewaard haar jaarlijkse Algemene
Leden Vergadering op 13 november 2013. Vanaf 19.30 uur zijn alle
leden van harte welkom. Omdat we graag willen weten op hoeveel
personen we kunnen rekenen, vragen we u zich via
secretaris@dijkbewaking-dodewaard.nl aan te melden. U ontvangt dan
tijdig verdere informatie over de locatie. De agenda zal zeer binnenkort
verschijnen op onze website.
In de media
Ook de afgelopen twee weken heeft de Gelderlander onze vereniging goed
gevolgd. Er hebben twee artikelen in dit dagblad gestaan. Eén werpt licht
op de financiële achtergrond van de vereniging, het andere artikel belicht
waarom wij als vereniging met vertrouwen uitkijken naar het proces bij de
Raad van State. Vanzelfsprekend treft u deze berichtgeving aan op onze
website.
Wat u kunt doen?
 Belangenvereniging Dijkbewaking Dodewaard blijft strijden voor een
leefbaar Dodewaard. Om o.a. de kosten voor de procedure bij de Raad
van State te kunnen dragen, hebben we in onze vorige nieuwsbrief een
oproep aan alle nieuwsbrieflezers gedaan om een eenmalige donatie
van €10,- te doen. Heeft u nog niet gedoneerd, maar draagt u onze
vereniging toch een warm hart toe? U kunt dan alsnog € 10,overmaken op rekeningnummer 10.22.58.910 ten name van G.P.
Blancke. Vermeldt u alstublieft “Procedure RvS Dijkbewaking” bij de
omschrijving.
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 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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