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Beste bewoners van Dodewaard en omgeving,

-

Hierbij ontvangt u de 46e nieuwsbrief van Belangenvereniging
Dijkbewaking Dodewaard. In deze nieuwsbrief:
Voortgang procedure hekwerken
een brief van de Beijer
een oproep aan iedereen!
…. en nog een oproep
Voortgang procedure hekwerken
In de vorige nieuwsbrief hebben we u gemeld dat De Beijer een
omgevingsvergunning heeft aangevraagd voor de hekwerken
die ons de toegang tot een deel van het gebied versperren. De
aanvankelijke vervaldatum was 8 februari. Vanwege ontbrekende
gegevens was de procedure verdaagd tot 15 maart. Inmiddels is dat
besluit opnieuw verdaagd. Eeen besluit moet nu uiterlijk door B&W
genomen zijn op 24 april a.s.
Wij zullen u van de ontwikkelingen zoveel mogelijk op de hoogte houden.
Een brief van de Beijer
Aan de bewoners van de Waalbandijk is door de Beijer een brief verstrekt.
Daarin staat e.e.a. over de voortgang van de werkzaamheden van o.a. de
weg onderlangs. Via deze link http://bit.ly/2oOIjIA kunt u deze brief
inzien.
Uit de brief van de Beijer zou u de conclusie kunnen trekken dat de Beijer
en de Vereniging t.a.v. de toegankelijkheid van de Hiensche Waard
samenwerken. Die suggestie werpen wij verre van ons; getuige de inhoud
van deze en voorgaande nieuwsbrieven moge duidelijk zijn dat we in dat
opzicht lijnrecht tegenover elkaar staan. De Vereniging blijft strijden voor
vrije en recreatieve toegankelijkheid van de Hiensche Waard! En we zullen
geen middel onbenut laten om die vastgestelde bestemming te
waarborgen.
Een oproep aan iedereen!
Een klein halfjaar is de Beijer nu actief op de Waalwaard. Wat vind je er
eigenlijk van? Valt het mee, tegen? Ben je er blij mee, of juist niet?
We hebben als Vereniging besloten om het maar eens te inventariseren,
heel neutraal. Kortom: ieders opmerking is welkom! We ontvangen ze
graag op info@dijkbewaking-dodewaard.nl We zullen de reacties bundelen
en in de volgende nieuwsbrief volgt een overzicht. Een wellicht vormt de

uitslag een solide basis om zaken bij de Beijer en/of de Gemeente onder
de aandacht te brengen.
….. en nog een oproep
We hebben de contributie voor 2017 vastgesteld op € 10,-. We verzoeken
leden vriendelijk die over te maken naar NL97RABO 0102258910 t.n.v.
G.P. Blancke.
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 €10,- 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 info@dijkbewaking-dodewaard.nl en u krijgt
snel antwoord!
Namens Belangenvereniging Dijkbewaking Dodewaard,
Gerrit Geels
Johan Haverdings

