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Beste bewoners van Dodewaard en omgeving,
Hierbij ontvangt u de 31e nieuwsbrief van Belangenvereniging
Dijkbewaking Dodewaard met daarin een terugblik op de eerste gang naar
de Raad van State, vragen aan de politiek in verkiezingstijd en een
vooruitblik op de zitting van de Raad van State over het Inpassingsplan
Waalwaard.
Terugblik
 Op 12 februari jl. diende de zitting bij de Raad van State over het
Bestemmingsplan Buitengebied Dodewaard en Echteld. De Raad van
State is onafhankelijk adviseur van de regering over wetgeving en
bestuur en hoogste algemene bestuursrechter van het land.
De vereniging heeft haar
standpunten naar voren
kunnen brengen en
nogmaals haar zorg uit
kunnen spreken dat de
Waalbandijk telkens buiten
het plangebied van de
diverse plannen valt. De
Raad van State zal binnen
6 weken een uitspraak
doen.
Johan Haverdings (voorzitter), Gerrit Geels (secretaris)
en Bob Smulders (Kernlid) bij de Raad van State.
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Vooruitblik
 De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Op dit moment
druppelen de eerste verkiezingsbeloften binnen. In de
verkiezingsprogramma’s is – terecht - veel aandacht voor het ‘grotere
geheel’ bij het besturen van de gemeente Neder-Betuwe en al haar
kernen. Belangenvereniging Dijkbewaking heeft daarom vijf vragen
gesteld die specifiek te maken hebben met de mogelijke komst van de
firma De Beijer naar het terrein De Waalwaard in Dodewaard. We
hebben alle deelnemende partijen benaderd met dezelfde vijf vragen.
Inmiddels is de eerste toezegging om de vragen te beantwoorden, al
binnen. Vanaf 3 maart publiceren wij de gegeven antwoorden op onze
website. Op die manier kunt u de visie op de ontwikkeling van De
Waalwaard van de diverse politieke partijen betrekken bij het maken
van uw stemkeuze.
 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 zitting vindt plaats op
11 april 2014 om 14.00 uur in Den Haag.
 Op dit moment overwegen we eveneens een gang naar de Raad van
State over het Bestemmingsplan Verbindingsweg Dodewaard. De 1e
herziening van dit bestemmingsplan ligt ter visie en dit plan staat ook
open voor beroep bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State. Ten aanzien van de toekomstige situatie voor de Waalbandijk
maken wij ons ernstige zorgen over zowel de verkeersveiligheid, de dijk
als over de leefbaarheid. Dit als gevolg van de enorme toename van
vrachtverkeer over de Waalbandijk die het gevolg zal zijn van de
beoogde vestiging van De Beijer BV op het terrein De Waalwaard.
Formeel maakt de Waalbandijk echter geen deel uit van een van de
plangebieden. Hierdoor dreigen eventuele bezwaren – en dus ook
bewoners - juridisch tussen wal en schip vallen. Dat is ook de reden dat
wij al lange tijd aandringen op verbinding tussen de diverse plannen.
Tot op heden is aan ons verzoek nog geen gehoor gegeven.
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Toch is het juist de Waalbandijk tussen de Hiense en Dodewaardse
kerken die recent als dijkverbeterlocatie door het Waterschap is
aangemerkt. De grote toename van het vrachtverkeer op de dijk zal de
waterkerende kwaliteit van de dijk zeker geen goed doen.
Deze situatie wekt grote zorg bij leden van de Vereniging en bij
bewoners van de Waalbandijk. Wij vinden echter dat onze zorgen te
weinig gedeeld wordt door de gemeente. Daarom overwegen wij nu
serieus de mogelijkheid om ook beroep bij de Raad van State in te
stellen tegen het Bestemmingsplan Verbindingsweg. Wij zijn ons ervan
bewust dat een dergelijke beroepsprocedure ongetwijfeld een
vertraging in de voortgang van de plannen rond de verbindingsweg tot
gevolg heeft.
Zo’n vertraging is natuurlijk niet ons doel. Het is echter voor de
vereniging en de bewoners van de Waalbandijk de enige manier om
nogmaals duidelijk te maken dat zij de toekomstige situatie niet
passend vinden. Wij hebben daarom een brief gestuurd aan de
gemeente en haar uitgenodigd om met een goed alternatief te komen.
Als zij dat ruim voorafgaand aan het verstrijken van de beroepstermijn
(26 maart a.s..) met ons deelt, hoeft het wellicht niet zo ver te komen.

In de media
 Onze gang naar de Raad van State voor het Bestemmingsplan
Buitengebied is ook in de media niet onopgemerkt gebleven. De
Gelderlander berichtte over de zitting en gaf goed het argument weer
van het ‘tussen wal en schip zitten’ zoals hierboven al aangehaald. Op
onze verenigingswebsite kunt u het gehele artikel terugvinden onder
het kopje ´Media´
 Op 21 februari publiceerde De Gelderlander ook over het feit dat er veel
slechte stukken in de Betuwse Waalwijk zitten. Ook het deel van de
Waalbandijk dat straks zeer intensief bereden zal moeten gaan worden
met maar liefst 400 vrachtwagens per dag, is in slechte staat. Het
artikel met dit nieuws vindt u eveneens op de website van de
vereniging.
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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. Hebt u na het lezen nog vragen?
Stuur dan een e-mail aan voorlichting@dijkbewaking-dodewaard.nl.
Namens Dijkbewaking Dodewaard,
Loes van Breugel-Gerritsen,
Voorlichting
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