Nieuwsbrief Dijkbewaking Dodewaard, 16 februari 2011
Beste medestanders,
Zoals jullie gemerkt hebben is er sinds de afgelopen week veel te doen over het
herbestemmen van het terrein van de voormalige steenfabriek De Waalwaard tot
een geschikte locatie voor een Milieucategorie 4-bedrijf.
Concreet betekent dit dat met name de Provincie aanstuurt op de vestiging van
zand- en grindbedrijf De Beijer op deze locatie.
Donderdag 10 februari jl. is er door de Gemeente een thema-avond
georganiseerd die door veel bezorgde burgers is bezocht.
Daarna kwam een en ander snel op gang: Radio Gelderland, TV Gelderland en
dagblad De Gelderlander hebben er aandacht aan besteed. Daarnaast bleek
onder een flink aantal dijkbewoners de actiebereidheid groot.
Het doel is wel duidelijk: niemand van ons zit te wachten op de vestiging van een
dergelijk bedrijf in de uiterwaarden. En er moet veel gebeuren om te zorgen dat
dit ook niet gaat plaatsvinden!
Om dit hele proces een beetje beheersbaar te maken en te houden, hebben we
dinsdagavond 15 februari jl. met een aantal mensen de koppen bij elkaar
gestoken. Dat was ook nodig, want een aantal acties is al ondernomen en het is
zaak het een beetje te stroomlijnen.
Een aantal van onze voornemens en acties vind je hieronder. En ook wat vragen.
En we hebben wat besluiten genomen die niet langer konden wachten.
 De Kerngroep Dijkbewaking
We hebben de Kerngroep Dijkbewaking opgericht. Ons idee is:
een groep van 6 tot 8 mensen met de nodige expertise en bekwaamheden. De
Kerngroep zet vooral lijnen uit, is aanspreekpunt voor diverse betrokken partijen
en informeert belanghebbenden.
De samenstelling van de Kerngroep staat nog niet vast. We hebben wel al de
benodigde taken geformuleerd en aan enkele daarvan op voorhand maar vast
geschikte mensen verbonden.
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Georgette van Delden (Waalbandijk 66)
Loes Gerritsen (Waalbandijk 67)
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Georgette heeft zich bereid verklaard het penningmeesterschap in ieder geval
voor de komende periode op zich te nemen.
Loes heeft gedurende de afgelopen week veelvuldig contact gehad met de pers.
Ze heeft dat meer dan uitstekend gedaan, en het is tevens haar vak. Het is ons
voorstel om deze taak bij haar te laten.
Zoals gezegd staat de samenstelling van de Kerngroep nog niet vast. Wel heeft
een aantal van de mensen die dinsdagavond hebben deelgenomen zo zijn of haar
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eigen kwaliteiten en tevens ingangen in diverse sectoren zoals gemeente en
provincie. Onze volgende bijeenkomst is gepland op dinsdag 1 maart a.s.
We willen dan graag de definitieve samenstelling vaststellen.
Vraag 1
Wil je heel graag deel uitmaken van de Kerngroep en heb je expertise –
bijvoorbeeld juridisch of op gebeid van ruimtelijke ordening – in te brengen,
meld dat dan voor dinsdag 22 februari a.s. via onderstaand mailadres.
Het is hierbij wel van belang te weten dat deelname een flinke tijdsinvestering
kan vragen en dat het een proces van lange adem zal zijn.
Vraag 2
Heb je wel – of weet je iemand met - bijzondere expertise of kwaliteiten, maar
wil je geen deel uitmaken van de Kerngroep, maar wél ons nu en dan van goed
advies dienen, meld je dan ook!
 Financiële bijdrage
Om de te maken kosten zoals porto evt. leges etc, te kunnen dekken, zullen we
binnenkort een kleine bijdrage vragen van € 5,- per adres. Het rekeningnummer
om dit naar over te maken is nog niet bekend, dus dit volgt zo spoedig mogelijk.
 Ondernomen acties tot nu toe
Het volgende is al in gang gezet:
inschakelen diverse media
brief naar de Raadsleden gemeente Neder-Betuwe (verzending week 7)
brief naar College van B&W gemeente Neder-Betuwe (verzending week 7)
Om iedereen op de hoogte te houden zal er op korte termijn een website
gemaakt worden. Daar zal je ontwikkelingen, plannen, inhoud van brieven etc.
op de voet kunnen volgen. Informatie hierover volgt snel.
Heb je een buurvrouw/man, buurtgenoot of andere belanghebbende die mogelijk
geïnteresseerd is of een bijdrage kan leveren? Stuur deze brief dan gerust door!
Hoe meer zielen, hoe groter onze kansen!
Ze kunnen zich melden bij het onderstaande mailadres.
Je hoort nog van ons!
Met vriendelijke groet,
Namens de Kerngroep Dijkbewaking
Gerrit Geels
Johan Haverdings
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Dijkbewaking
: Waalbandijk 71
: dijkbewaking@hotmail.nl
: 0488-410311
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