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Beste bewoners van Dodewaard en omgeving,
Hierbij ontvangt u de 30e nieuwsbrief van Belangenvereniging
Dijkbewaking Dodewaard, alweer de laatste van dit jaar. De Kerstdagen
staan weer voor de deur, tijd voor een korte terugblik op de afgelopen
maanden:
Terugblik
 In onze nieuwsbrief van oktober meldden wij dat het Bestemmingsplan
Verbindingsweg door de Raad van State op onderdelen was vernietigd.
Het gevolg daarvan was dat het plan opnieuw ter inzage is gelegd. Onze
vereniging is opnieuw actief aan de slag gegaan en heeft een zienswijze
ingediend op dit herziene bestemmingsplan verbindingsweg.
 Op 13 november jl. organiseerde Belangenvereniging Dijkbewaking
Dodewaard haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Tijdens deze
vergadering heeft de vereniging een aantal besluiten genomen. U vindt
ze terug op onze site.
 Het belangrijkste wapenfeit van de afgelopen weken, is echter ons
Beroep dat wij hebben ingediend bij de Raad van State over het
Inpassingsplan Waalwaard. De Raad van State is onafhankelijk adviseur
van de regering over wetgeving en bestuur en hoogste algemene
bestuursrechter van het land. Het afleveren van ons beroepschrift in
Den Haag was een enorme klus die dankzij de inzet van onze meest
actieve leden op tijd is geklaard. Nu is het dus wachten op een zitting
en vervolgens het oordeel van de Raad. Het valt te verwachten dat de
Raad van State voor eind mei 2014 een uitspraak zal doen.
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Vooruitblik
 Op 14 januari 2014 vindt de hoorzitting plaats over het
Ontwerpbestemmingsplan Verbindingsweg. Dijkbewaking Dodewaard
zal hier ook aanwezig zijn om haar zienswijze toe te lichten.
 Bijna een maand later, op 12 februari 2014 is de zitting bij de Raad van
State over het Bestemmingsplan Buitengebied Dodewaard en Echteld.
 De komende tijd staat voor de vereniging in het teken van het
voorbereiden van de pleitnota ten behoeve van de zitting bij de Raad
van State over het inpassingsplan Waalwaard. De precieze
zittingsdatum is nog niet bekend.
Bedankt!
In de vorige nieuwsbrieven hebben wij onze leden en nieuwsbrieflezers
gevraagd een (eenmalige) donatie te doen. De opbrengsten hiervan waren
hard nodig voor o.a. de procedure bij de Raad van State. Aan deze
rechtsgang hangt namelijk een pittig prijskaartje. Op deze oproep is
massaal gehoor gegeven en hierdoor zijn wij in staat om onze belangen
nu optimaal te behartigen bij ’s lands hoogste bestuursrechter. Heel
hartelijk dank aan iedereen die dit mede mogelijk heeft gemaakt!
In de media
Onze gang naar de Raad van State is ook in de media niet onopgemerkt
gebleven. De Gelderlander berichtte dat wij de enige partij zijn die het
proces daadwerkelijk tot aan de Raad van State heeft volbracht. Op onze
verenigingswebsite kunt u het gehele artikel terugvinden 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
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Ook bestaande leden roepen wij op om ook in 2014 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!
Fijne dagen!
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!
Tenslotte willen wij u goede Kerstdagen en een fantastische jaarwisseling
toe wensen. Wij spreken de hoop uit dat wij ook in 2014 sámen het
verschil kunnen maken en ons samen blijven inzetten om Dodewaard
veilig, gezond en leefbaar te houden!
Namens Dijkbewaking Dodewaard,
Loes van Breugel-Gerritsen,
Voorlichting
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