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Beste bewoners van Dodewaard en omgeving,
Hier de achtste nieuwsbrief van Dijkbewaking Dodewaard. Met daarin:
Dijkbewaking Dodewaard actief op de Hemelvaartmarkt, recente activiteiten en
een aantal mogelijkheden om zelf uw steentje bij te dragen.
Ontmoet Dijkbewaking Dodewaard op de Hemelvaartmarkt
Op 2 juni staat onze vereniging op de Hemelvaartmarkt in Dodewaard. Op
uitnodiging van Buurtvereniging De Kersenbongerd kunt u nader kennismaken
met de vereniging, bespreken wat de plannen van De Beijer voor u persoonlijk
betekenen én natuurlijk bestaat de mogelijkheid lid worden.
Recente activiteiten
Sinds de laatste nieuwsbrief van 25 april heeft de vereniging niet stilgezeten:


Er een afspraak geweest met afgevaardigden van de provincie Gelderland. Er
is ondermeer over de mogelijkheid van een rondweg gesproken: de komst
daarvan is immers een politiek besluit. Het is volgens de provincie nog maar
zeer de vraag of de provinciale staten daar ‘Ja’ op gaan zeggen. De provincie
geeft nu al wel aan dat een ‘buitendijkse variant’ zeker geen haalbare
oplossing lijkt.



De provincie gaf in dit gesprek ondermeer aan dat zij de kans klein acht dat
er een rondweg wordt aangelegd voor de verplaatsing van één bedrijf. Op de
vraag over de milieucategorie van De Beijer kan de provincie nog steeds niet
afdoende antwoorden.



We zijn op bezoek geweest bij de PvdA fractie van onze gemeenteraad. Een
goed gesprek dat ons de kans heeft gegeven om onze standpunten helder
uiteen te zetten.



De vereniging heeft bij de provincie informatie opgevraagd over de
alternatieve locaties die zijn onderzocht om De Beijer te huisvesten.
Uiteindelijk zijn er twee onderzoeken boven water gekomen: een uitgebreid
onderzoek uit 2006 en een summier rapport uit 2010. In geen van beide
onderzoeken is aangegeven op basis waarvan de diverse alternatieve locaties
uiteindelijk zijn afgevallen.



Op basis van de informatie in het indicatieve onderzoek en na eigen
onderzoek van de vereniging is er onder de genoemde locaties o.i. tenminste
één die in grotere mate voldoet dan De Waalwaard.
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Tot slot
Misschien hebt u al een kijkje genomen op onze website
www.dijkbewaking-dodewaard.nl U vindt hier uitgebreide informatie,
interessante links, standpunten en ook een weblog. In dit weblog gaan we
(minimaal maandelijks) in op een actuele kwestie rondom de herbestemming van
De Waalwaard. Deze week is er weer een ‘vers’ weblog, geschreven door de
voorzitter Johan Haverdings. Hij legt haarfijn uit waarom de vestiging van De
Beijer in Dodewaard zeker géén gelopen race is. Sterker nog: na het lezen ervan
bent u overtuigd dat de impulsieve aankoop van de Waalwaard de provincie
letterlijk en figuurlijk nog wel eens duur zou kunnen komen te staan!
Wat kunt u doen?
Zoals u kunt lezen is Dijkbewaking Dodewaard een actieve vereniging die zich
inzet voor het behoud van de Waalwaard. En u kunt ons helpen, op verschillende
manieren:


Geef uw mening over de mogelijke komst van De Beijer in de vorm van een
weblog. U kunt uw bijdrage (max 400 woorden) mailen aan:
voorlichting@dijkbewaking-dodewaard.nl De ‘spelregels’ vindt u op onze
website.



Laat zien dat u Dijkbewaking Dodewaard een warm hart toedraagt en meld u
aan om de stand op de Hemelvaartmarkt mee te bemensen. Flyeren, nieuwe
leden inschrijven en goede gesprekken met de mensen uit Dodewaard en
omgeving: het kan allemaal.
Aanmelden kan via: secretaris@dijkbewaking-dodewaard.nl



Word lid of donateur van de vereniging! U kunt lid worden via
http://www.dijkbewaking-dodewaard.nl. Lidmaatschap kost €15,- per
kalenderjaar. Wij verwelkomen u graag als lid van onze vereniging!

Wij vertrouwen erop u met deze nieuwsbrief voorlopig op de hoogte te hebben
gebracht. Hebt u na het lezen nog vragen? Twijfel geen moment en stuur een
e-mail aan: voorlichting@dijkbewaking-dodewaard.nl. U krijgt snel antwoord!
Namens Dijkbewaking Dodewaard,
Loes van Breugel-Gerritsen,
Voorlichting

Belangenvereniging Dijkbewaking Dodewaard

2

