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De Verbindingsweg is klaar. De weg is inmiddels officieel geopend
en in gebruik genomen. In de Rhenens Betuwse Courant van 11
oktober jl. stond vermeld dat Belangenvereniging Dijkbewaking
Dodewaard aanwezig is geweest en heeft deelgenomen aan de
officiële opening. Dat is onjuist.

De Vereniging is daarvoor niet

uitgenodigd en er is dus ook geen afvaardiging



De

Weg

Onderlangs

is

nog

niet

klaar

aanwezig geweest.
voor

gebruik.

De

waarschijnlijke oplevering zal plaatsvinden in het voorjaar van 2017.
Tot die tijd gebruikt het De Beijer-verkeer de tijdelijke opgang de dijk
op en rijden de vrachtwagens over de dijk naar de verbindingsweg en
andersom.



Onderaan de tijdelijke opgang naar de Waalbandijk staat nu een
tijdelijk hek. Dit hek zal te zijner tijd worden verplaatst naar het
begin van de Weg Onderlangs. Het hek vormt een afsluiting voor
gemotoriseerd verkeer buiten werktijden. Overlast (o.a. door het
dumpen van afval) is daardoor in ieder geval al sterk afgenomen.
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Vooruitblik
 De Vereniging maakt zich hard voor de toegankelijkheid van de
Hiensche Waard. Op tweederde van de toegangsweg (nabij de
oostelijke strekdam) heeft De Beijer een schuifhek geplaatst, met
inmiddels permanent hekwerk aan beide zijden tot in het water.
Daarmee is het wandelgebied en ook de Waal niet langer meer
toegankelijk. Dit was voorheen wel het geval. In eerder stadium zijn
daarover tussen de Vereniging en de firma De Beijer afspraken
gemaakt. Deze afspraken hadden ondermeer betrekking op een
alternatieve

ontsluiting

voor

voetgangers:

een verbinding

via

bruggetje over het gat in de strekdam.
De eigenaar van de strekdam wil daaraan echter niet meewerken.
Naar onze mening is het nu aan firma De Beijer om voor een andere
oplossing te zorgen. We hebben daarover tweemaal overleg gevoerd
met de firma De Beijer, waarvan eenmaal in het bijzijn van de
wethouder. Daarin is helaas in ieder geval vastgesteld dat De Beijer
bewust kiest voor deze afsluiting en niet van zins is alternatieven te
overwegen. Het standpunt van de Vereniging is dat de Waal van ons
allemaal is, en dat de firma De Beijer zich hiermee niet houdt aan
eerder gemaakte afspraken. De Beijer neemt op deze manier geen
verantwoordelijkheid voor de consequenties van zijn keuze. De
wethouder heeft in toegezegd zich in te zullen zetten voor een
onderhoud met de eigenaar van de strekdam.
De Vereniging houdt de ontwikkelingen hieromtrent nauwlettend in
de gaten en zal onverminderd blijven aandringen op een oplossing
die de Waal weer toegankelijk maakt voor ons allemaal.
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Fijne dagen!
Wij vertrouwen erop u met deze nieuwsbrief weer op de hoogte te hebben
gebracht van de laatste ontwikkelingen. Hebt u na het lezen nog vragen?
Stuur dan een e-mail aan voorlichting@dijkbewaking-dodewaard.nl en u
krijgt snel antwoord!
Tenslotte willen wij u goede Kerstdagen en een fantastische jaarwisseling
toe wensen. Wij spreken de hoop uit dat wij ook in 2017 sámen het
verschil kunnen maken en ons samen blijven inzetten om Dodewaard
veilig, gezond en leefbaar te houden!
Namens Dijkbewaking Dodewaard,
Loes van Breugel-Gerritsen, Voorlichting
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