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Beste bewoners van Dodewaard en omgeving,
Hier de negende nieuwsbrief van Dijkbewaking Dodewaard. Met daarin:
Provinciale Staten stellen beslissing uit en willen éérst werkbezoek, gemeente
Neder-Betuwe heeft een principebesluit voorbereid en een oproep aan alle
medestanders om de voorbereidende raadsvergadering op 16 juni a.s. bij te
wonen.
Recente activiteiten
Sinds de laatste nieuwsbrief van 14 mei is er weer veel werk verzet door de
verschillende leden van de vereniging:


Hemelvaartsmarkt
Op 2 juni jl. nam Dijkbewaking Dodewaard op uitnodiging van
Buurtvereniging De Kersenbongerd deel aan de Hemelvaartmarkt. Heel veel
mensen uit Dodewaard en omgeving hebben de stand bezocht. Ruim 300
mensen hebben bovendien de petitie getekend waarmee zij aangeven tegen
de vestiging van De Beijer op het terrein van De Waalwaard te zijn. Bij de
stand was ook een prijs te winnen voor degene die het beste wist te raden
hoeveel emmers grind en in een De Beijer-truck gingen. De winnaars worden
binnenkort bekendgemaakt!



Brief aan alle leden van de Gelderse Provinciale Staten
Dijkbewaking Dodewaard heeft op 26 mei jl. aan alle leden van de
Provinciale Staten Gelderland een brief gestuurd. Er werd namelijk gezocht
naar een bestuurlijk akkoord tussen de gemeente en de provincie over de
komst van De Beijer naar Dodewaard. Omdat de argumenten die de
provincie gebruikt in onze ogen niet kloppen, hebben wij in deze brief
aangegeven hoe het volgens ons écht zit. Dijkbewaking Dodewaard vindt
namelijk dat er op drie gebieden nog te weinig onderzoek is gedaan om tot
een goed besluit te komen:
1. onderzoek naar alternatieven in het voortraject;
2. natuur en milieu;
3. verkeersafwikkeling
De brief met daarin alle argumenten is te vinden op de website van de
vereniging: www.dijkbewaking-dodewaard.nl onder het kopje Documenten.
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Statenleden wensen werkbezoek voorafgaand aan beslissing
Mede dankzij deze brief van Dijkbewaking Dodewaard, hebben de leden van
de Provinciale Staten Gelderland besloten dat zij eerst zelf een kijkje willen
komen nemen in Dodewaard. Zodat zij precies kunnen zien waar ze nou over
beslissen. Onze vereniging vindt dat een goede zaak. Want zeg nou zelf: als
je die prachtige natuur in de Waalwaard ziet en de smalle Dalwagen bekijkt,
dan begrijp je toch direct dat 400 vrachtwagens een onzalig plan is? Doordat
de statenleden eerst zelf willen komen kijken, lijkt het qua planning nu niet
meer haalbaar om in juni een beslissing te nemen. De beslissing in de
Provinciale Staten valt dus, zo is de verwachting, op z’n vroegst in
september.



Gemeente Neder-Betuwe neemt principebesluit
De gemeente Neder-Betuwe heeft een principebesluit voorbereid. Hierin stelt
de gemeente dat De Beijer in principe welkom is, op voorwaarde dat het
bedrijf maximaal een milieucategorie 4 bedrijf is én dat er vóór de komst van
De Beijer een rondweg tot aan de dijk wordt aangelegd. Deze weg zou dan
door de provincie moeten worden betaald. De gemeenteraad stemt op 30
juni a.s. of zij instemt met dit principebesluit. Vanzelfsprekend zijn wij het
als vereniging niet met dit besluit eens. Wij vinden dat eerst alle
onderzoeken afgerond moeten zijn zodat de gemeenteraadsleden weet waar
zij ja of nee tegen zeggen. Dus éérst helder in kaart brengen of er betere
alternatieven zijn, onderzoeken wat de gevolgen voor de natuur en het
milieu zijn en keiharde garanties over de verkeersafwikkeling.



Dijkbewaking Dodewaard claimt inspreektijd tijdens raadsvergadering
Om ervoor te zorgen dat alle gemeenteraadsleden dit heel goed tussen de
oren hebben zitten, zal Dijkbewaking Dodewaard gebruik maken van het
inspreekrecht tijdens de voorbereidende raad op 16 juni a.s. Om onze zorgen
en argumenten kracht bij te zetten, zou het mooi zijn als we met zoveel
mogelijk medestanders deze openbare voorbereidende raad bijwonen.
Daarom roepen wij u op om op 16 juni a.s. om 19.30 uur aanwezig te zijn in
het gemeentehuis, Molendam 30 te Ochten.



Provincie voldoet nog steeds onvoldoende aan informatieverzoek
In de vorige nieuwsbrief las u al dat de vereniging bij de provincie informatie
opgevraagd heeft over de alternatieve locaties die zijn onderzocht om De
Beijer te huisvesten. Wij waren niet tevreden over de volledigheid van de
informatie. Omdat wij tot op heden nog steeds geen bevredigende reactie
hebben ontvangen, hebben wij de provincie opnieuw herinnerd aan ons
verzoek.



In de media
Ook in de media is er de afgelopen tijd veel aandacht geweest voor de
mogelijke komst van De Beijer. In verschillende huis-aan-huisbladen, in de
Gelderlander en vanavond in het tv-programma Hallo! van TV
Gelderland. Op de website www.dijkbewaking-dodewaard.nl onder het
kopje Media staat een overzicht.
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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:


Komt allen naar de voorbereidende raad van 16 juni a.s. om 19.30
uur.



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.



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

3

