Van: Rob Elferink [mailto:r11rink@hotmail.com]
Verzonden: zondag 30 september 2018 19:02
Aan: RaadsledenLijst <raadsleden@rheden.nl>
Onderwerp: Burgerinitiatiefgroep Elferink Doesburgsedijk voor autoverkeer

Geachte raadsleden,
Van de raad heb ik gehoord, dat er enige verwarring is, rondom de Doesburgsedijk en de
burgerinitiatiefgroep Elferink die recent de voorgenomen sluiting van de Doesburgsedijk
boven water wist te troggelen. In het informatiecentrum werd dit niet genoemd [versluierd]
na de Traverse werkzaamheden.
Met andere actiegroepen als Comité Veluwezoom/IJsselvallei en buurtinitiatief N348, delen
we het openhouden van de
Doesburgsedijk voor autoverkeer, maar vanuit verschillende benadering.






[1]Zo staan we als BI groep Elferink voor het liefst onbeperkt openhouden van de
Doesburgsedijk voor autoverkeer.
[2]De buurtinitiatiefgroep N348 staat niet voor het klakkeloos afsluiten van de
Doesburgsedijk [mail
140918]
Afsluiting van de Doesburgsedijk zou die hinder voor ons nog
meer vergroten. Het lijkt ons, ook al hebben we verschillende motieven, dat we
gelijke belangen hebben. Graag ondersteunen we jullie initiatief. Mogelijk kunnen
zaken gezamenlijk aanpakken [mail 060918]
[3] De Doesburgsedijk openhouden voor personenauto’s met het oog op toeristisme
en zakelijke doeleinden (makkelijke bereikbaarheid van winkels in Dieren-zuid.) lijkt
mij een goed idee. Maar dat deels openlaten van de weg moet ook plaatsvinden wat
betreft de rijtijden: niet open tijdens de spitsuren, om ongewenst sluipverkeer tegen te
gaan [270918]

Wij delen als burgerinitiatiefgroep [1] ook niet de agitatie in bijgesloten artikelen, niet door
ons geschreven, noch na interview met ons. Overige argumentatie is wel duidelijk van ons
overgenomen.
Het document -aanvulling verzoek burgerinitiatief- is een herformulering van het
burgerinitiatief, en is de enig juiste.
Het document - Verzoek tot burgerinitiatief - is niet meer het uitgangspunt, hooguit,
bespreekbaar als men
de Doesburgsedijk niet onbeperkt open wil laten voor autoverkeer. Het had niet meegezonden
mogen worden.
Met vriendelijke groet,
Rob Elferink.
PS: De artikelen die wel van ons afkomstig zijn of na interview met ons genomen zijn, zijjn;
Regiobode 16-7-18 - Inwoner start actie tegen afsluiting Doesburgse dijk
Gelderlander 26-7-18 Ophef over sluiten Doesburgsedijk
Voorts wat online artikelen en stellingen op RhedenNieuws en Dierens Journaal
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