Stichting Dorpsraad Azewijn
Inspraakreactie 17 december 2020, Vestigen WVG Bedrijventerrein DocksNLD Fase 2
Leden van de raad en fractievolgers,
Het college van B&W stelt u voor om een voorkeursrecht te vestigen op 40 hectare grond ten
noorden van DocksNLD1. Wilt u dit? Wilt u dit echt? Wilt u dit Azewijn aandoen?
Iedereen is volslagen verrast door het besluit van het College om een nieuw bedrijventerrein
te maken. De betreffende agrariërs op wiens gronden de WVG wordt gevestigd en hierdoor
hun huis moeten verlaten, vernamen dit in de media.
Geen 60 hectare op de plek waartoe u besloten heeft, maar 20 hectare op een andere plek.
Montferland is op de vingers getikt door de regio Arnhem Nijmegen voor het grootschalige
denken.
Toch is dit voorstel reden genoeg voor het college om een WVG van 40 hectare te leggen op
grond tussen de Meilandsedijk, Wethouder Brandtsweg en Op den Dam. In plaats van dat
het college haar rug recht houdt en tot de conclusie komt dat de uitbreiding van DocksNLD
niet haalbaar is, gaat ze met de regio mee.
U, leden van de raad, moet zich nu over dit voorstel buigen. Wilt u dit? Wilt u dit Azewijn
aandoen? Het is toch vreemd dat je een besluit neemt als raad voor een bepaalde plek en
het college doet dan maar even een andere plek. Met als enige argument dat het in het
voorstel van de Regio staat.
Vraagt u zich in alle eerlijkheid af of u dit wilt.
Op DocksNLD1 zijn nog steeds niet alle gronden verkocht. Kennelijk is de vraag niet zo groot
als het college doet voorkomen.
Voordat er grond kan worden verkocht op het nieuwe terrein zijn we jaren en miljoenen
Euro’s verder. De wethouder zegt dat er NU veel vraag is naar gronden. Is dat zo? De regio
wijst slechts 20 hectare toe. 20 hectare die pas over een jaar of vijf beschikbaar zijn voor
bedrijven. Is de tijd niet rijp om de expansie drift te stoppen en Montferland de groene,
agrarische, toeristische, gemeente te laten zijn?
Het aanzicht van Azewijn kan een probleem zijn, zegt de wethouder. Hij doet er niets aan.
Doet u het wel? Azewijn wordt geconfronteerd met een verpest aanzicht. Met
verkeersoverlast. Met toename van criminaliteit. Met lucht- en lichtvervuiling. Wilt u dit? Wij
niet.
Wij waren tegen, wij zijn tegen en wij blijven tegen de uitbreiding van DocksNLD. In welke
vorm of richting dan ook.
De wethouder zegt, nemen wij de grond niet, dan gaat het naar een andere gemeente. Zou
dat niet mooi zijn? Azewijn blij en andere gemeente blij. Gun de hectaren ontwikkelruimte
aan de andere gemeenten. Gun het land aan de boeren.
Als er één moment is om de stekker uit het hele plan te trekken is het nu. Wij vragen u tegen
dit voorstel te stemmen.
Gun Azewijn haar mooie omgeving. Niet verpest door blokkendozen van 22 meter hoog. Gun
Azewijn haar rust. Laat de mensen niet jarenlang in onzekerheid.
Gun een ander wat. Is dat geen prachtige kerstgedachte?

