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Beste bewoners van Dodewaard en omgeving,
Hierbij ontvangt u de 37e nieuwsbrief van Belangenvereniging
Dijkbewaking Dodewaard. De laatste nieuwsbrief van Dijkbewaking
Dodewaard van dit kalenderjaar.
Terugblik


De laatste nieuwsbrief van Dijkbewaking Dodewaard is in maart
verzonden. Daarna is er nog heel veel gebeurd, waar we u in deze
nieuwsbrief van op de hoogte willen brengen. Zo is het inmiddels
zeker geworden dat de firma De Beijer zich gaat vestigen in
Dodewaard en zijn de eerste werkzaamheden inmiddels zichtbaar.



Dijkbewaking Dodewaard heeft meegedaan aan het Project
‘Waaljutten’. Met dit project wordt er door vrijwilligers hard gewerkt
om er op een aantal zaterdagen voor te zorgen dat een stuk
natuurgebied zwerfafval-vrij wordt gemaakt. De vereniging draagt dit
project inhoudelijk een warm hart toe en prettige bijkomstigheid is
bovendien dat er een financiële beloning aan de deelname is
gekoppeld. Verderop in de nieuwsbrief (bij het onderwerp ‘wat kunt u
doen?’) leest u daar meer over.

Ontwikkelingen


Er wordt door ons met de firma De Beijer en de Gemeente goed en
regelmatig overlegd over de inrichting van het gebied. Ook over de
planning van de werkzaamheden is constructief overleg. Zo doet de
vereniging voorstellen met betrekking tot het toegankelijk houden
van het gebied, is er oog voor het beperken van overlast en
vervuiling en wordt door ons meegedacht over de plaatsing van
hekken, bruggen en paden. Er is echter nog flink wat werk te
verzetten.
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Vooruitblik



De route die het verkeer van De Beijer gaat rijden, is nog niet
helemaal zeker. Er wordt volop gewerkt aan de mogelijkheid van een
‘weg onderlangs’ de dijk. Om deze weg te kunnen realiseren, is een
vergunningstraject noodzakelijk. Dit traject wordt op dit moment
voorbereid. Als alles doorgaat, en de planning loopt zoals verwacht,
zou de weg onderlangs eind 2016 klaar kunnen zijn. De
verbindingsweg is midden 2016 klaar. Eind 2016 zal De Beijer op het
terrein gevestigd zijn.



Er is dus al flink wat winst geboekt, maar het werk van de vereniging
is zeker nog niet gedaan. Er moet nog veel overlegd worden met De
Beijer. Zo verdienen nog diverse vergunningen onze aandacht en
heeft vooral de inrichting van het omliggende gebied nog veel van
onze tijd en energie nodig.

Wat u kunt doen?
Belangenvereniging Dijkbewaking Dodewaard blijft dus zeer actief 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 €10,- per kalenderjaar helpt u mee. Deze contributie is lager dan
voorgaande jaren omdat de vergoeding voor het Waaljutten volledig ten
goede is gekomen aan de verenigingskas.
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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