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Beste bewoners van Dodewaard en omgeving,
Hierbij ontvangt u de 33e nieuwsbrief van Belangenvereniging
Dijkbewaking Dodewaard.
Terugblik
 Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangegeven, heeft de Raad van State
ons beroep op het Inpassingsplan Waalwaard ongegrond verklaard. De
kernleden van de vereniging zijn inmiddels weer een aantal keren
bijeen geweest, en inmiddels is er een plan opgesteld voor de komende
maanden.
Vooruitblik
 De komende periode staat voor de vereniging in het teken van het
kritisch blijven volgen van de procedure. Zo zal De Beijer binnenkort
bijvoorbeeld moeten starten met het aanvragen van de benodigde
vergunningen. Daar waar nodig en wenselijk, haakt de vereniging op dit
proces in. Zoals u van ons gewend bent, zullen wij dit op onze
vertrouwde, vasthoudende en strijdbare wijze doen.
 Overigens is er nog steeds geen overeenkomst gesloten tussen De
Beijer en de Provincie. Het kan dus nog steeds zo zijn dat De Beijer het
verstandige besluit neemt om af te zien van vestiging in het mooie
natuurgebied in en om De Waalwaard. Als zij deze keuze inderdaad
maken, zullen wij als vereniging er alles aan doen om mee te denken
over de herbestemming van dit prachtige Natura-2000 gebied. De
mogelijkheden voor recreatie die niet ten koste gaan van de bijzondere
natuurwaarden zijn bijvoorbeeld opties waar de vereniging zeer positief
tegenover staat.
 Op 10 juli a.s. organiseert De Beijer een informatieavond in De Engel,
aanvang 20.00 uur.
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Wat u kunt doen
Belangenvereniging Dijkbewaking Dodewaard blijft actief 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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