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Beste bewoners van Dodewaard en omgeving,
Hierbij ontvangt u de 34e nieuwsbrief van Belangenvereniging
Dijkbewaking Dodewaard. De laatste nieuwsbrief van Dijkbewaking
Dodewaard is al weer even geleden, maar dat betekent niet dat we de
afgelopen periode hebben stilgezeten: integendeel!
Terugblik


Eind oktober heeft Dijkbewaking Dodewaard een gesprek gehad met
vertegenwoordigers van de Gemeente Neder-Betuwe en De Beijer.
Onderwerpen die op de agenda stonden waren ondermeer de
toekomstige verkeerssituatie, de overlast (o.a. afval) rond
toegangsweg en in de uiterwaard. Het was een prima gesprek in een
goede sfeer waaruit duidelijk naar voren is gekomen dat we op
verschillende punten gezamenlijke belangen hebben.

Vooruitblik


Wat niet is veranderd sinds de laatste nieuwsbrief uit juli jl. is het
gegeven dat De Beijer nog steeds géén overeenstemming heeft
bereikt met de Provincie. De klokt tikt ondertussen genadeloos door:
uiterlijk 31 december van dit jaar dient firma De Beijer te besluiten of
de verhuizing naar Dodewaard wél of niet doorgaat.



Over dit knellende samenspel tussen tijd en geld heeft de voorzitter
van Dijkbewaking Dodewaard een scherp blog geschreven:
Klik hier voor het weblog om te lezen waar het wringt en dringt.
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In de pers
In de Gelderlander van 26 november is een artikel verschenen over de
extra kosten die de Provincie op haar bordje krijgt wanneer de verhuizing
van De Beijer definitief doorgaat. Maar liefst 5,3 miljoen euro aan
provinciaal overheidsgeld moet worden geïnvesteerd in deze verhuizing.
Dit extra geld is bestemd voor een aanvullende schadeloosstelling voor De
Beijer, het verwijderen van asbest, aankoop van de toegangsweg,
ophogen van het fabrieksterrein en mitigerende maatregelen. Het artikel
is vanzelfsprekend ook terug te lezen op de website van de vereniging
onder het kopje ‘Media’.
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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