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Beste bewoners van Dodewaard en omgeving,
Hier de vijftiende nieuwsbrief van Dijkbewaking Dodewaard. Deze korte
nieuwsbrief heeft voornamelijk als doel om u te attenderen op de inloopavond
die de PvdA aankomende maandag organiseert.
Debat over de voors- en tegens De Beijer
De mogelijke vestiging van De Beijer in Dodewaard blijft een heet politiek
hangijzer. Zelfs een provinciaal inpassingsplan is steeds nog een reële optie. De
PvdA organiseert daarom aankomende maandag 26 september in Dodewaard
een debat. Vanaf 20.15 uur bent u van harte welkom in het Nannenberghuis
(Matensestraat 22-A, Dodewaard) om met wethouder Schuurman en PvdAStatenlid mevrouw Hijman in gesprek te gaan. Beide politici zullen eerst iets
vertellen over de voors en tegens van het vestigen van De Beijer op het oude
steenfabriekterrein de Waalwaard in de uiterwaarden, waarbij er ook het plan is
voor een rondweg om Dodewaard. Vervolgens gaan zij in op vragen.
Gebeurt er verder nog wat?
Het lijkt wellicht wat rustig rondom De Beijer, maar dat is het allerminst. Op 28
september a.s. stemmen de Provinciale Staten over het al dan niet beschikbaar
stellen van geld voor de rondweg. Bijzonder, want wat de gevolgen zijn voor
mens en natuur wanneer De Beijer zich in Dodewaard vestigt, moet nog worden
onderzocht. De onafhankelijke ‘Commissie MER’ heeft op verzoek van de
Provincie Gelderland een advies uitgebracht. Hierin staat wat er in deze MER
moet worden onderzocht. Opvallend (én positief) is dat deze onafhankelijke
commissie veel standpunten deelt met onze vereniging.
Een opvallende conclusie:
Er is geen voorafgaand aan de aankoop van de Waalwaard geen volwaardig
locatieonderzoek uitgevoerd waarbij alle financiële aspecten die zijn verbonden
aan een locatie zijn meegenomen. Dijkbewaking Dodewaard heeft zelf een
dergelijk onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat de locatie Waalwaard de
duurste locaties is van alle locaties waar naar gekeken is. Tevens is er geen
enkel onderzoek verricht waaruit blijkt wat de effecten zijn op natuur en
leefomgeving van de diverse locaties. Het advies van de commissie heeft volgens
ons als consequentie dat er een nieuw locatieonderzoek uitgevoerd moet worden
waarin wel alle genoemde aspecten aan de orde komen.
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Een andere, opvallende conclusie:
In de tot nu toe uitgevoerde onderzoeken (o.a. het verkeersonderzoek) en de
quick scans is als referentiesituatie een werkende steenfabriek genomen. De
commissie stelt dat dit niet juist is. Hieruit concludeert Dijkbewaking Dodewaard
dat deze onderzoeken daarom overgedaan moeten worden. Een voorbeeld: de
verkeerstoename (en daarmee de overlast en milieugevolgen) is tot nu toe altijd
afgezet tegen de hoeveelheid verkeer zoals in de vergunning van de steenfabriek
was opgenomen, dit is uitgangspunt is dus niet juist.
Recente acties Dijkbewaking Dodewaard


De gemeenteraadsleden hebben afgelopen donderdag allemaal een brief
gekregen van de vereniging. Hierin attenderen wij hen op de stukken die de
Provincie heeft vrijgegeven t.b.v. het debat van de 28e. Uit deze stukken
blijkt dat het maar zeer de vraag is of de rondweg op tijd klaar is, mocht De
Beijer zich hier mogen vestigen. Wij roepen de gemeenteraadsleden op hun
belofte dat De Beijer pas mag beginnen als er een rondweg is, gestand te
doen. Géén 400 vrachtwagens door het dorp!



Ook de statenleden hebben vandaag post van ons ontvangen. We attenderen
hen op de opvallendste conclusies uit het adviesrapport van de Commissie
MER.



De journalisten volgen deze zaak nauwlettend. Aankomende zaterdag
verschijnt er een groot artikel in alle edities van De Gelderlander over hoe
het proces tot nu toe verlopen is. Ook Dijkbewaking is om een reactie
gevraagd. En die hebben we natuurlijk gegeven!



Gedeputeerde Verdaas heeft in zijn column uitgehaald naar de mensen die
bezwaar hebben tegen de verplaatsing van De Beijer naar Dodewaard. Onze
voorzitter heeft daar in een puntig betoog een prachtig antwoord op
geformuleerd. U leest het in het nieuwe weblog op onze website.

Wat kunt u doen?


Komt allen naar de debatavond aankomende maandag om 20.15 uur
in Het Nannenberghuis en laat uw stem horen. Het is de laatste kans
om uw zorgen te delen met een lid van de Provinciale Staten!



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 weer 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
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