
 Wie zijn wij? Wij zijn het Bewonerscomité Groenlanden en wonen aan de overkant van de Waal in Ooij. Wij hebben vol zicht op alle huidige werkzaamheden en zullen straks net als u, volop ‘meegenieten’ van alle geluidsoverlast als de zandfabriek in vol bedrijf is.        Wij willen weten wat er gaande is en we willen geen permanente zandfabriek voor de deur. Dat was ook nooit de bedoeling horen we overal. Zelfs uw gemeenteraad, die in 2009 een wijziging in het bestemmingsplan goedkeurde waardoor dit allemaal mogelijk is, is verbaasd. Iedereen die we spreken dacht dat de zandwinning tijdelijk was. Zodra de Bemmelse Waard is heringericht zou de zandwinner weer gaan. Maar niets is minder waar. De zandwinner zelf is van plan te blijven. Daarom voeren we actie.                  

Zandfabriek bedreigt rust en ruimte in Bemmelse Waard             Waar gaat het over? In de Bemmelse Waard verschijnt een industrieterrein. Zandwinner Dekker van de Kamp wint er al jaren zand. Dat zou een aflopende zaak zijn maar nu gaan ze serieus uitbreiden: er komt een grote en permanente zandfabriek.    De herinrichting van de Bemmelse Waard en het huidige bestemmingsplan biedt ze deze kans. En die grijpen ze. Niemand binnen de gemeente kan ons uitleggen hoe het kan dat er eerst sprake was van tijdelijkheid van zandwinning in verband met de herinrichting van de Bemmelse Waard en dat het nu toch permanent wordt.  Een permanente zandfabriek  In de Bemmelse Waard heeft de zand-winner met toestemming van de gemeente een haven met laad- en loswal aangelegd. Het hoogwaterplatform waarop de zand- en grindklasseerinstallaties komen te staan is ook al zichtbaar. Als de gemeente Lingewaard nu niets doet, verschijnen daarbovenop straks permanent minimaal 7 piramides van zand van 18 meter hoog.  

Ondersteun onze actie Voorkom dat uw RUST, RUIMTE en NATUUR blijvend worden verstoord door industrielawaai. U hebt tot nu toe waarschijnlijk niet veel gemerkt van alle voorbereidende werkzaamheden. Dat gaat straks veranderen als de zandfabriek er permanent staat.   Maar het is nog niet te laat. Daarom informeren we u zodat u actie kunt ondernemen. Hoe?  - Door aan de bel te trekken en vragen te stellen aan uw gemeenteraad, burgemeester en wethouders.  - Meldt u bij ons aan om onze achterban van 40 huishoudens te versterken. Wij voeren namelijk al enige tijd actie maar samen staan we sterker.  U kunt zich aanmelden via onze website om onze actie te steunen en om nieuwsbrieven te ontvangen.  Kijk op www.zanderover.simpsite.nl voor meer informatie of mail naar geenzandfabriek@hotmail.nl.  Het Bewonerscomité Groenlanden  



 Dagelijks van 7.00 - 19.00 uur zult u tot ver in de omtrek de klasseerinstallaties met ratelende transportbanden, rondrijdende shovels en vrachtwagens horen en zult u overlast ervaren van lawaai, stof en zicht. Zes schepen per dag mogen er in de haven. De zandwinning blijkt niet langer tijdelijk te zijn zoals iedereen dacht, inclusief uw eigen gemeenteraad, maar permanent. Daar hebben wij moeite mee.  

Dit is de geluidsbelasting zoals de zandwinner zelf aangeeft. De cijfers dB(A) geven een continu gemiddelde aan. Met pieken is de geluids-belasting dus hoger. Dit komt bovenop het geluid dat er al is en dat er nog komt vanwege het doortrekken van de A-15. De bron van 110 dB(A) is te vergelijken met een rockconcert.  Gemeenteraad Lingewaard: kom in actie! Wij hebben herhaaldelijk de burgemeester, wethouders en de gemeenteraad van Lingewaard gevraagd om de wijziging die in 2009 in het bestemmingsplan Bemmelse Waard is doorgevoerd, ongedaan te maken. Die wijziging biedt de mogelijkheid tot ‘overslag’ via de haven en dus van een permanente zandfabriek. Het oorspronkelijke bestemmingsplan beperkte de activiteiten tot uitsluitend afvoer van zand in het kader van de inrichting van de 

Bemmelse Waard en aanvoer van klei ten behoeve van de steenfabriek en afvoer van ‘gereed product’ van de steenfabriek. En dat is ook wat iedereen dacht dat er ging gebeuren. Alle betrokken partijen (uw gemeenteraad, ambtenaren, de Gelderse Natuur en Milieu Federatie,  Lingewaard Natuurlijk, Provincie Gelderland) gingen uit van tijdelijkheid. Zo is het plan ook aan u ‘verkocht’.  Maar zo gaat het niet gebeuren als u niets doet. Dus kom in actie voor het te laat is! Als we nu niet handelen is dit onze toekomst.  De zandwinner Uit diverse gesprekken die we hadden met zandwinner Dekker van de Kamp blijkt dat zij in de Bemmelse Waard hun toekomst zien: - Niet de oude installatie wordt verplaatst maar de gehele zand- en grindklasseer-installatie vanuit Erlecom zal worden verhuisd naar de Bemmelse Waard. - Het gaat niet alleen over afvoer van zand uit de Bemmelse Waard maar ze willen ook zand en grind aanvoeren van elders, ook via persleidingen.  - Het is geen tijdelijke situatie zoals ook aan bewoners is voorgespiegeld tijdens een bewonersavond. De zandwinner gaat er naar eigen zeggen nooit meer weg.        
Dekker van de Kamp in overtreding In het najaar van  2011 lag er in de haven vier weken lang dagelijks een vrachtschip gevuld met AVI-bodemas (dit is het product dat overblijft in een afvalverbrandingsinstallatie na het verbranden van huishoudelijk en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval). Vrachtwagens vervoerden dit via Haalderen naar Elst: ca. 200 verkeersbewegingen/dag. Het was bestemd voor de aanleg van een viaduct. Dit heeft niets meer met de herinrichting van de Bemmelse Waard te maken! Bovendien zijn deze activiteiten illegaal. Het laat ook goed de intentie van Dekker van de Kamp zien voor de toekomst. De haven maakt op deze manier geen einde aan het vrachtverkeer door uw woonwijken.  Uw gemeente heeft op ons verzoek gehandhaafd en aan het bedrijf een preventieve dwangsom opgelegd om herhaling te voorkomen. 
 


