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Beste bewoners van Dodewaard en omgeving,
Hierbij ontvangt u de 44e nieuwsbrief van Belangenvereniging
Dijkbewaking Dodewaard. Deze nieuwsbrief is geheel gewijd aan de
toegankelijkheid van het gebied rond de Waalwaard.

Stand van zaken toegankelijkheid
In de vorige nieuwsbrief hebben we u gemeld dat er overleg is geweest
met De Beijer en met de wethouder over de toegankelijkheid. Dit heeft
geen resultaat opgeleverd: de eigenaar van de gronden wil niet
meewerken aan een bruggetje over de strekdam.
Inmiddels heeft De Beijer een omgevingsvergunning aangevraagd voor de
hekwerken die ons de toegang tot een deel van het gebied versperren.
Zienswijze Dijkbewaking
Tot 8 februari a.s. heeft iedere belanghebbende de gelegenheid op die
aanvraag een zienswijze in te dienen bij de gemeente Neder-Betuwe. Dat
houdt kortgezegd in: de Gemeente verzoeken de vergunningsaanvraag
niet te honoreren.
Wij denken goede gronden te hebben voor zo’n verzoek: het
Inpassingsplan Waalwaard en het bestemmingsplan Buitengebied
Dodewaard-Echteld schrijven voor dat de gronden tussen de hekken o.a.
bestemd zijn voor dagrecreatie. Dijkbewaking zal dan ook een zienswijze
indienen.
Service voor leden
Ook u kunt een zienswijze indienen. De vergunningsaanvraag staat op de
site van de Gemeente, http://bit.ly/2kiBCcJ Let op, de termijn sluit op 8
februari. Een zienswijze kunt u schriftelijk of mondeling indienen. Een
schriftelijke zienswijze kan per post (Postbus 20, 4043 ZG Opheusden) of
per mail (info@nederbetuwe.nl) worden ingediend t.a.v. Burgemeester en
Wethouders. Voor het mondeling indienen van een zienswijze dient u een
afspraak te maken met de behandelend ambtenaar.

Wilt u dat wel maar bent u niet zo thuis in de materie? Dan kunt u als lid
van de Vereniging bij ons een standaard-zienswijze opvragen via
secretaris@dijkbewaking-dodewaard.nl U krijgt deze dan als word-bestand
toegestuurd, waaraan u enkel uw gegevens en handtekening hoeft toe te
voegen.
Samen met u houden we onze ‘voortuin’ graag bereikbaar en toegankelijk,
zoals volgens de diverse bestemmingsplannen ook voorgeschreven is!
Namens Dijkbewaking Dodewaard,
Gerrit Geels
Johan Haverdings

