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Beste bewoners van Dodewaard en omgeving,
Hierbij ontvangt u de 35e nieuwsbrief van Belangenvereniging
Dijkbewaking Dodewaard. De laatste nieuwsbrief van Dijkbewaking
Dodewaard van dit kalenderjaar.
Terugblik
 Er is in 2014 is veel gebeurd rondom de voorgenomen
bedrijfsverplaatsing van De Beijer. De verbindingsweg heeft groen licht
gekregen en daarmee gaan de 400 vrachtwagens van De Beijer
definitief niet door de dorpskern van Dodewaard. Dijkbewaking
Dodewaard heeft tot en met de Raad van State aandacht gevraagd voor
de negatieve gevolgen van de komst van De Beijer. Hierbij is niet alleen
oog geweest voor de schadelijke gevolgen voor mens, dier en milieu,
maar ook is met klem aangegeven dat wij ons grote zorgen maken over
de gevaarlijke situatie die de verkeersafwikkeling op de Waalbandijk
gaat geven.

Vooruitblik


Inmiddels is er een overeenstemming bereikt tussen Provincie en
firma De Beijer. Volgens een bericht in De Gelderlander en een
‘tweet’ van De Beijer zijn de handtekeningen inmiddels gezet. Het
spreekt voor zich dat wij het als belangenvereniging betreuren dat De
Beijer dit besluit heeft genomen. Naar wij hebben vernomen,
verwacht De Beijer medio 2016 operationeel te zijn in het
natuurgebied De Waalwaard.



Het proces van vergunningverlening gaat lopen. Als
belangenvereniging beraden wij ons op dit moment op welke manier
wij deze procedure gaan aanpakken.
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Een grote zorg die leeft bij onze vereniging, is de enorme
verkeersdrukte die de Waalbandijk te verwerken gaat krijgen. Niet
alleen geven de 400 vrachtwagens veel overlast aan direct
aanwonenden, maar ook voor (recreërende) voetgangers en fietsers
ontstaat een levensgevaarlijke situatie. Deze zorg heeft voor de
vereniging dan ook de hoogste prioriteit in de periode die voor ons
ligt.

In de pers
Het artikel over de bereikte overeenstemming tussen De Beijer en de
Provincie stond op 16 december jl. in de Gelderlander 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 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 Nieuw op onze website is de
mogelijkheid om via PayPal een eenmalige donatie te doen.
Ook bestaande leden roepen wij op om ook in 2015 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 2015 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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