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Beste bewoners van Dodewaard en omgeving,
Hier de 28e nieuwsbrief van Dijkbewaking Dodewaard. In deze nieuwsbrief
leest u o.a. over de vaststelling van het Inpassingsplan en het stof dat
onze aangifte deed opwaaien. Ook roepen wij u op om een donatie te
doen voor de procedure die wij gaan voeren bij de Raad van State, onze
laatste en tevens meest kansrijke mogelijkheid om de leefbaarheid in
Dodewaard veilig te stellen. Tenslotte nodigen wij u uit om aanwezig te
zijn bij de Algemene Leden Vergadering op 13 november a.s.
Terugblik
 Over het Ontwerp Inpassingsplan Waalwaard, het plan van de
provincie dat de bestemmingswijziging moet regelen voor vestiging
van De Beijer op De Waalwaard, werd op 2 september jl een
Hoorzitting georganiseerd door de Provincie. Dijkbewaking Dodewaard
heeft actief aan de Hoorzitting deelgenomen. Wij hebben een aantal
argumenten uit onze zienswijze nog eens grondig kunnen toelichten.
Hoewel de informatie al in een eerder stadium is gedeeld, bleek het
voor veel aanwezige statenleden toch nog veel nieuws te bevatten.
 De provincie heeft het Inpassingsplan op 25 september jl. definitief
vastgesteld. Bij de vaststelling is direct aangetekend dat de
verkeersafwikkeling op de Waalbandijk een aanhoudende bron van
zorg blijft. Mocht De Beijer zich gaan vestigen op het terrein van De
Waalwaard, dan wordt deze verkeersafwikkeling uiterlijk binnen een
jaar geëvalueerd.
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 Zoals u in een eerder mailbericht heeft kunnen lezen, heeft
Dijkbewaking voorafgaand aan de vaststelling van het Inpassingsplan
bekend gemaakt dat wij in april aangifte hebben gedaan tegen de
Provincie en DLG. De Gelderlander heeft hier een duidelijke publicatie
aan gewijd en dat is niet onopgemerkt gebleven. Veel statenleden van
diverse partijen hebben contact met ons gezocht met het verzoek om
toelichting. Vanzelfsprekend heeft onze vereniging hier actief aan
meegewerkt. Veel statenleden vroegen zich af: ‘Waarom komen jullie
er nu pas mee?’ Onze uitleg was ook duidelijk: De inhoudelijke,
belastende informatie is wel degelijk eerder vermeld aan statenleden,
maar werd door hen op dat moment niet opgepakt. Om het onderzoek
door het Openbaar Ministerie niet voor de voeten te lopen, hebben wij
het feit dat wij aangifte hebben gedaan, voor ons gehouden. Toen
echter duidelijk werd dat de uitkomsten van het onderzoek niet
voorafgaand aan de beslissing in provinciale staten bekend zouden
worden, hebben wij gemeend er goed aan te doen de statenleden te
informeren. Zodat zij hun besluit baseren op álle beschikbare
informatie.
Vooruitblik
 Onze volgende stap is de gang naar de Raad van State om dit
inpassingsplan aan te vechten. Met deze stap komt de besluitvorming
in een cruciale fase. Wij hebben veel en goede argumenten waarom
het Inpassingsplan op deze manier niet juist is. Wij zien met veel
vertrouwen uit naar de behandeling door de Raad: Het is immers de
eerste keer dat er door deskundigen een volledig objectief oordeel
geveld gaat worden in dit dossier.
Op 20 november moeten alle stukken bij de Raad van State zijn en
aan de voorbereiding wordt nu hard door onze vereniging gewerkt. U
mag er dan ook op vertrouwen dat wij e.e.a. professioneel en met de
nodige bijstand aanpakken.
Juridische procedures kosten echter niet alleen tijd, maar ook geld. En
daarbij kunnen wij uw hulp goed gebruiken. Door een éénmalige extra
donatie van €10,- kunnen wij deze procedure tot op de bodem gaan
uitvoeren. Helpt u mee? Verderop in de nieuwsbrief leest u hoe u de
donatie kunt doen.

2

 Dijkbewaking Dodewaard is een belangenvereniging die ook jaarlijks
een Algemene Leden Vergadering organiseert. Dit jaar vindt deze
vergadering plaats op 13 november. Vanaf 19.30 uur bent u van harte
welkom. Verdere informatie en de mogelijkheid om u aan te melden,
volgt binnenkort.
In de media
De media hebben veel aandacht besteed aan de hoorzitting en de
vaststelling van het Inpassingsplan. Ook onze aangifte mocht op warme
belangstelling rekenen. Op de website van de vereniging staan alle
artikelen gepubliceerd onder het kopje ‘media’
Wat u kunt doen?
 Belangenvereniging Dijkbewaking Dodewaard blijft strijden voor een
leefbaar Dodewaard. Om de kosten voor de procedure naar de Raad
van State te kunnen dragen, roepen wij alle leden op om een éénmalige
donatie van €10,- te doen. U kunt dit bedrag overmaken op
rekeningnummer 10.22.58.910 ten name van G.P. Blancke. Vermeldt u
alstublieft “Procedure RvS Dijkbewaking” bij de omschrijving.
Helpt u ook mee om van deze laatste en meest kansrijke mogelijkheid
gebruik te maken?
 Ondersteunt u onze doelstellingen en bent u nog geen lid van de
vereniging? Twijfel dan niet langer en sluit u aan. Voor slechts €15,- per
kalenderjaar helpt u mee. Lid worden kan via www.dijkbewakingdodewaard.nl
Wij vertrouwen erop u met deze nieuwsbrief weer op de hoogte te hebben
gebracht van de laatste ontwikkelingen. Ook via Twitter kunt u ons
volgen: via @DijkbewakingD wordt u geïnformeerd over het laatste
nieuws. Volg ons!
Hebt u na het lezen nog vragen? Stuur dan een e-mail aan
voorlichting@dijkbewaking-dodewaard.nl en u krijgt snel antwoord!
Namens Dijkbewaking Dodewaard,
Loes van Breugel-Gerritsen,
Voorlichting
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