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Beste bewoners van Dodewaard en omgeving,
Hierbij

ontvangt

u

de

41e

nieuwsbrief

van

Belangenvereniging

Dijkbewaking Dodewaard. Er is de afgelopen tijd achter de schermen veel
werk verzet. In deze nieuwsbrief leest u de laatste stand van zaken en
een korte vooruitblik op de toekomst van de Vereniging.
Terugblik



De aanleg van de verbindingsweg (de weg die de afrit van de snelweg
A15 verbindt met de Waalbandijk) verloopt voorspoedig. Zoals het er
nu naar uitziet, wordt de verbindingsweg in september voor verkeer
opengesteld.

Dat

is

dus

ruim

vóórdat

De

Beijer

met

zijn

bedrijfsactiviteiten begint.
Ontwikkelingen
De voorbereidingen voor de weg onderlangs de Waalbandijk gaan ook
gestaag door. Provinciale Staten hebben unaniem besloten om geld voor
de aanleg van deze weg beschikbaar te stellen. De Beijer gaat nu hard
aan het werk om gronden daadwerkelijk verwerven. Zelfs als alles heel
voorspoedig verloopt, is de weg onderlangs zeer waarschijnlijk niet klaar
voordat De Beijer zich hier vestigt. Dat heeft alles te maken met de staat
van de dijk en allerlei technische zaken die voorafgaand geregeld moeten
worden.
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Om

de

weg

aan

te

kunnen

leggen,

is

een

zogenaamde

voorbelastingsperiode nodig. Uit technisch onderzoek is gebleken dat die
periode zes maanden moet duren. Dit betekent dat - in het meest
gunstige

scenario

-

de

aanleg

van

de

weg

onderlangs

rond

januari/februari 2017 afgerond zal zijn. Tot die tijd zal aan- en afvoer via
de huidige, aangepaste opgang plaatsvinden. Dit betekent dat de
vrachtwagens via de verbindingsweg over de Waalbandijk rijden en
andersom.
Over de inrichting van het gebied en de toegankelijkheid van het terrein
heeft de Vereniging overleg gehad met Han de Beijer en Wim Royakkers
(De Beijer) en Paul Hospers (gemeente Neder-Betuwe). Een aantal
onderwerpen passeerde de revue:



Bij de oostelijke strekdam heeft De Beijer op ons verzoek grote
stenen geplaatst om overlast en het lozen van afval te voorkomen.
Eén van die stenen is later verplaatst. Met als gevolg: het lozen van
afval, het achterlaten van troep en veel auto’s en campers op de
dam. De Vereniging heeft er toen nogmaals bij de Beijer op
aangedrongen om de grote steen (‘Findling’) terug te plaatsen. De
Beijer heeft naar ons geluisterd en de verplaatsing van de Findling is
inmiddels geregeld.



Als de weg onderlangs klaar is, zal de oude opgang worden
omgebouwd tot een opgang voor fietsers en wandelaars. Auto’s
kunnen hier dan niet langer gebruik van maken. De opgang zal
aansluiten op het loop/fietspad dat de Beijer naast de toegangsweg
aanlegt.
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Sinds De Beijer eigenaar is geworden van De Waalwaard, is er een
fiks hekwerk geplaatst. Dit hek leidt tot veel protest onder bewoners,
want de Waal is hiermee niet meer bereikbaar voor ons. Een eerdere
toezegging van De Beijer om een bruggetje over de opening in de
oostelijke strekdam te maken, heeft tot op heden helaas nog geen
gevolg gehad. De plaatsing van dit hek ontstemt de Vereniging. De
Waal is immers van ons allemaal. Door het plaatsen van dit hek is
voor de inwoners van Dodewaard de toegang tot dit prachtige gebied
echter afgesneden.
Vanzelfsprekend heeft de Vereniging deze onwenselijke consequentie
van het plaatsen van het hek aangekaart bij de firma De Beijer.
Inmiddels is er een toezegging van de firma ontvangen dat Han de
Beijer zich er persoonlijk hard voor gaat maken dat wij allemaal
kunnen blijven genieten van een toegankelijke Waal. De Vereniging
wacht in spanning en vol verwachting af of de directie van De Beijer
deze toezegging na zal komen.



De Vereniging heeft in het overleg aangedragen dat zij het op prijs
zou

stellen

wanneer

De

Beijer

voor

de

omwonenden

en

belanghebbenden een open (mid)dag gaat organiseren. Dit voorstel is
enthousiast ontvangen. Nadere informatie daarover volgt.
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Vooruitblik
De Vereniging beraadt zich op haar toekomst. Gezien bovengenoemde
ontwikkelingen op het gebied van inrichting en toegankelijkheid, maar ook
vanwege gewisseld eigenaarschap van delen van het gebied, zal een
(kundige) vinger aan de pols en actief meekijken ook in de toekomst
noodzakelijk blijven. De Vereniging beraadt zich op dit moment en zal u
uiteraard informeren wanneer er meer bekend is.
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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