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Beste bewoners van Dodewaard en omgeving,
Hierbij ontvangt u de 36e nieuwsbrief van Belangenvereniging
Dijkbewaking Dodewaard. De eerste nieuwsbrief van Dijkbewaking
Dodewaard van dit kalenderjaar.

Terugblik


In de vorige nieuwsbrief gaven wij al aan dat er overeenstemming
was bereikt tussen de Provincie en firma De Beijer. Inmiddels is
duidelijk dat De Beijer zich daadwerkelijk in Dodewaard gaat
vestigen.



Het proces van de vergunningverlening is gestart. In de vorige
nieuwsbrief gaven wij al aan ons te beraden hoe onze vereniging
daarmee om zou gaan. De Beijer heeft de vergunningaanvraag voor
het eerste cluster gedaan. Onze vereniging heeft hier een zienswijze
op ingediend.

Ontwikkelingen


Dé 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 gevaarlijke situatie. Hierover heeft onze vereniging de
afgelopen weken intensief én constructief overleg gevoerd met
diverse partijen.
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Onze inzet daarbij was (en blijft) een gezamenlijk streven naar een
weg onderlangs de dijk. Vrachtwagens van De Beijer steken dan
vanaf de nieuw aan te leggen verbindingsweg direct de dijk over en
vervolgen buitendijks hun weg richting de Waalwaard. Op die manier
wordt de Waalbandijk minder zwaar belast, wordt de
verkeersveiligheid vergroot en ervaren omwonenden minder hinder.
Telkens is in de gesprekken een zorgvuldige belangenafweging
gemaakt tussen het prioriteren van natuurdoelen, veiligheidsdoelen
en leefbaarheiddoelen.


In de Algemene Leden Vergadering van 25 februari jl. stond dit
onderwerp op de agenda. Het dagelijks bestuur heeft toegelicht welke
keuzes voorliggen en de leden het mandaat gevraagd hierover te
kunnen beslissen en te kunnen handelen. Dit mandaat is unaniem
door alle aanwezige leden verstrekt.



Het eerste resultaat van de gesprekken met verschillende partijen is
inmiddels ook een feit. Er is een samenwerkingsovereenkomst
ondertekend door de Gemeente Neder-Betuwe, de Provincie en De
Beijer om de Weg Onderlangs ook daadwerkelijk aan te gaan leggen.
Onze vereniging heeft op basis hiervan besloten haar verkregen
mandaat te gebruiken en haar ingediende zienswijze in te trekken.
Op die manier wordt een tijdige voortgang van de verplaatsing van
De Beijer mogelijk gemaakt en zetten alle partijen zich in om de Weg
Onderlangs gelijktijdig met de rondweg aan te leggen.



Een ander onderwerp van gesprek is de inrichting van de Waalbandijk
als 30 km-zone. Dit was opgenomen in het aanvankelijke plan. Ook al
wordt nu de Weg Onderlangs aangelegd, de komst van de
verbindingsweg zal hoe dan ook een fikse intensivering van het
verkeer op de Waalbandijk tot gevolg hebben. In het kader van
veiligheid en leefbaarheid streeft de vereniging nadrukkelijk naar
inrichting van de dijk als 30 km-zone. Daarover zijn we in gesprek
met de Gemeente.



In de onderhandelingen is eveneens vastgelegd dat de vereniging
inspraak krijgt in de inrichting van het gebied. Hierbij valt
bijvoorbeeld te denken aan wandel- en fiets mogelijkheden in de
uiterwaarden, het behoud van beeldbepalende bomen en het
probleem van storten van afval. Op die manier zijn de
natuurdoelstellingen van onze vereniging weer haarscherp in beeld.
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Vooruitblik


Belangenvereniging Dijkbewaking Dodewaard heeft zich aangemeld
voor het Waaljuttersproject. Dit project slaat twee vliegen in één
klap: deelnemers helpen mee rommel rond de Waal op te ruimen en
de verenigingskas wordt er leuk mee aangevuld. Meer informatie is te
vinden op de site van de gemeente:
https://www.nederbetuwe.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsberichten/2015/
Februari/Project_Waaljutters
Bij dezen roepen we u als lid op om op zaterdag 28 maart met ons
aan dit bijzondere project deel te nemen. U kunt zich aanmelden via
voorlichting@dijkbewaking-dodewaard.nl, dan maken we er
gezamenlijk een gezellige en zinvolle dag van!
Binnenkort volgt er meer praktische informatie over dit project.
Reserveer in ieder geval vast de datum in uw agenda als u mee komt
helpen!

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 en u
krijgt snel antwoord!
Namens Dijkbewaking Dodewaard,
Loes van Breugel-Gerritsen, Voorlichting
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