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Dodewaard, 13 december 2012
Beste redactie,
Op de berichtgeving over de rondweg in Dodewaard willen wij graag reageren.
Het is goed dat de provincie en de gemeente - in tegenstelling tot eerder
berichten – bereid lijken te zijn om in de toekomst tegemoet te komen aan de
wensen van de Dodewaardse bevolking én van de firma De Beijer BV: een weg
onderlangs de Waalbandijk. Dat hiervoor eerst daadwerkelijk schade en hinder
moet worden geleden voordat deze maatregel wordt genomen, geeft echter wel
te denken.
Daarnaast willen wij graag opmerken dat in dit project wederom voorbij gegaan
wordt aan het meest belangrijke punt: het verkrijgen van een antwoord op de
vraag of De Beijer BV zich überhaupt wel op de Waalwaard moet vestigen. Het
inpassingsplan moet opnieuw in procedure worden gebracht omdat er bij de
totstandkoming van de eerste versie onzorgvuldig is gehandeld. Wij hebben
redenen om aan te nemen dat dit ook het geval is bij het locatieonderzoek uit
mei 2010, op basis waarvan men de keuze voor de Waalwaard gemaakt heeft. In
het licht van zorgvuldigheid dient de provincie ook dit locatieonderzoek opnieuw
ter hand te nemen.
Dit project heeft vanaf de eerste dag geleden onder een enorme tijdsdruk. Deze
druk zorgt ervoor dat alle besluiten met grote haast worden genomen. De
zorgvuldigheid is hiermee vanaf de start van het project in het geding geweest,
al bij de aankoop van De Waalwaard. De instabiele basis die hiermee is gelegd,
werkt nu door in alle vervolgstappen. Elk besluit dat op dit wankel fundament
wordt gestapeld, draagt een steeds groter wordend risico in zich van fouten en
onzorgvuldigheden. Het opnieuw moeten uitvoeren van het inpassingsplan is
hiervan een duidelijk zichtbaar symptoom.
Als Belangenvereniging Dijkbewaking Dodewaard blijven wij ons dan ook hard
maken om een juiste invulling te vinden voor het terrein van de voormalige
steenfabriek. Een invulling die recht doet aan de natuur in de uiterwaarden en
het woon- en leefplezier van de mensen in Dodewaard en omgeving. Indien
hiervoor een gang naar de Raad van State noodzakelijk is, dan beloven wij dat
wij die gang vol vertrouwen zullen maken.
Namens Dijkbewaking Dodewaard,
Johan Haverdings, voorzitter
Met vriendelijke groet,
Namens Dijkbewaking Dodewaard,
Johan Haverdings, voorzitter

Belangenvereniging Dijkbewaking Dodewaard

1

