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Werkzaamheden Fietstunnel Weverstraat
In de afgelopen maanden zijn
diverse werkzaamheden uitgevoerd
ter voorbereiding op de aanleg van
de ﬁetstunnel en de reconstructie
van de Weverstraat. Op 26 augustus
starten de werkzaamheden voor
de daadwerkelijke aanleg van de
ﬁetstunnel. De werkzaamheden zijn
rond 1 november 2019 gereed. Op
de projectwebsite
www.roelofsgroep.nl/weverstraat
vindt u een overzicht van de fasering, planning en de bijbehorende
omleidingsroutes.
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Datum: donderdag 29 augustus 2019
Locatie: Norbertushof, ruimte Atrium, Kleermakersgroes 20
Tijdstip: tussen 18.30 en 20.00 uur kunt u binnenlopen

Besluiten B&W

Bruikbare spullen voor rommelmarkt
Zondag 15 september organiseert
de kinderboerderij in Gennep van
12.00 tot 17.00 uur een rommelmarkt. De toegang is zoals altijd
gratis.
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Vragen en zorgen Lob van Gennep

Marijke van der Steen is omgevingsmanager van het project Lob
van Gennep. Wat een omgevingsmanager doet? Marijke vertelt:
“Ik zie mijn rol vooral als ‘schakel’
tussen de mensen uit het gebied
en het projectteam. Zo probeer ik
alle inzichten en ideeën, maar ook
de vragen en zorgen van mensen
in te brengen in ons team van
specialisten.
VEELGESTELDE VRAAG
Wanneer wordt er door wie
besloten over het project?
Er is nog niets besloten. Het project
bevindt zich nu in de zogeheten
verkenningsfase. Samen met de
mensen uit het gebied verkennen
we de komende periode de opgave
en gaan we op zoek naar mogelijke oplossingen met alle voor- en
nadelen. Er is een stuurgroep met
bestuurders van het Rijk, waterschappen Limburg en Aa en Maas,
provincies Limburg, Noord-Brabant
en Gelderland en de gemeenten

De kinderboerderij is gelegen aan
de Sneeuwheide 21 en is elke
woensdag, zaterdag en zondag
geopend van 14.00 - 17.00 uur.

Heeft u bruikbare spullen die u ter
beschikking wilt stellen? U kunt ze
vanaf zaterdag 24 augustus brengen
tijdens openingstijden van de kinderboerderij of na het maken van
een afspraak via 06-422 22 700 of
info@kinderboerderijgennep.nl.
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“Mensen hebben nog vragen en zorgen. Dat begrijp ik goed. We staan
aan het begin van dit project”
Kernvraag is wat mij betreft: Laten
we het gebied zoals het nu is met
een lager veiligheidsniveau en
accepteren we dat het op een
natuurlijke manier instroomt? Of
treﬀen we maatregelen waardoor
de bescherming tegen hoogwater verbetert en het gebied later
instoomt, maar wel volgens een
vooraf vastgelegd protocol? Of zijn
er nog andere oplossingsrichtingen
mogelijk? Het gaat dus echt ergens
over. Laten we met elkaar in gesprek komen en blijven.” Lees
Gennep en Mook en Middelaar.
In oktober van dit jaar bespreekt
de stuurgroep de verschillende
oplossingsrichtingen en bepaalt de
stuurgroep welke oplossingsrichtingen verder onderzocht worden.
Deze kansrijke oplossingsrichtingen
werken we vervolgens samen met
de omgeving uit. Naar verwachting
in juni 2020 spreekt de stuurgroep
dan haar voorkeur uit voor één
oplossingsrichting. Dat heet een
ontwerp voorkeursalternatief. Op
dat ontwerp-voorkeursalternatief
kunnen mensen een zienswijze
indienen. De minister van Infra-

Werkzaamheden
omgeving De Brem
in Heijen
Van medio augustus tot en met
medio oktober worden diverse reconstructie- en asfaltwerkzaamheden uitgevoerd in de omgeving van
bedrijventerrein De Brem in Heijen.
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T-splitsing Langeven/Burchtweg
Op de T-splitsing wordt een verhoogd drempelplateau aangebracht
van asfalt. De berm in de bochten
wordt verstevigd met beton. De
werkzaamheden vinden plaats
in week 36 (2 t/m 6 september).
Tijdens de werkzaamheden is de
T-splitsing afgesloten. Er is geen
omleiding. De aanliggende woningen blijven bereikbaar. Houd wel
rekening met enige overlast en extra
reistijd.
Kruisingsvlak Brem/Langeven
De kruising wordt verhoogd aangebracht. In de kruising komen
middengeleiders. De rijbaan wordt
aangebracht in bruin asfalt, de ﬁetsstroken in rood asfalt. De berm in
de bochten wordt verstevigd met
beton. De werkzaamheden vinden
plaats in week 36 t/m week 38
(2 t/m 20 september). Tijdens de
werkzaamheden is de kruising afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid
en begeleid door verkeersregelaars.
In de berm langs de kruising worden
rijplaten gelegd zodat voor de
aanwonenden de verbinding Brem/
Langeven bereikbaar blijft. Houd
wel rekening met enige overlast en
extra reistijd.

Groot onderhoud asfalt
het hele interview met Marijke op
www.lobvangennep.nl.
Informatiebijeenkomsten
In september is er weer een reeks
informatiebijeenkomsten.
U bent van harte welkom om te
kijken wat de plannen zijn, vragen
te stellen of ideeën aan te dragen.
• Maandag 2 september 19.00 21.00 uur, De Uitkomst, Kleefseweg 29 in Ven-Zelderheide
• Donderdag 5 september 19.00 21.00 uur, Trefpunt, Kerkstraat 31
in Milsbeek
• Maandag 9 september 19.00 21.00 uur, De Koppel, Dorpsstraat
45 in Middelaar.
structuur en Waterstaat neemt
vervolgens na beantwoording van
de zienswijzen en na advies van de
stuurgroep een deﬁnitieve voorkeursbeslissing. Dat zal eind 2020,
begin 2021 zijn. Daarna wordt dit
plan in detail uitgewerkt, in de
zogeheten planuitwerkingsfase.
Op www.lobvangennep.nl staat
onder ‘Planning’ meer uitgebreide
informatie en een tijdlijn. Ook vind
u op de website meer veelgestelde
vragen en antwoorden. Staat uw
vraag er niet bij? Laat het ons weten via info@lobvangennep.nl.

Meer informatie: kijk op de website www.gennep.nl

Aangepaste planning
In opdracht van gemeente Gennep
voert Mouwrik Waardenburg Oost
B.V. deze zomer onderhoudswerkzaamheden uit aan het asfalt op
diverse wegen.
De planning die 17 juli is gecommuniceerd, is gewijzigd. In dit bericht
vindt u de nieuwe planning.

Hoogveld en Hoofdstraat
Op 29 augustus worden er op
het Hoogveld en de Hoofdstraat
in Heijen kleine asfaltreparaties
uitgevoerd. Om de overlast voor de
bedrijven te beperken worden deze
werkzaamheden in de avond tussen
19.00 en 24.00 uur uitgevoerd.

Siebengewaldseweg
De eerste afsluiting van de Siebengewaldseweg in Ottersum heeft
volgens planning op 22 en 23 juli
plaatsgevonden, waarbij het asfalt
werd gerepareerd. De tweede
afsluiting staat gepland op 9, 10 en
11 september. Dan wordt de aanwezige belijning verwijderd en een
nieuwe slijtlaag aangebracht over
het totale wegoppervlak. De derde
afsluiting staat gepland op 23 en 24
september. Op deze dagen wordt
de belijning opnieuw aangebracht.
Wij vragen u om op deze data uw
auto niet op of nabij de rijbaan te
parkeren.
Ongeveer een week na het aanbrengen van de slijtlaag wordt de
straat aangeveegd en worden de
overtollige steentjes opgeruimd. De
werkzaamheden op 11, 23 en 24
september zijn afhankelijk van de
weersomstandigheden en kunnen
eventueel worden uitgesteld.

Overige wegen
Op 11 september wordt op overige
wegen een nieuwe slijtlaag inclusief
steenslag aangebracht over het
totale wegoppervlak. De overige
wegen zijn Sprokkelveld, Vagevuurweg, Looiseweg, Baasestraat,
Ervensestraat, Driekronenstraat,
Horsestraat, Hondsiepsebaan,
Aaldonksestraat en Veedijk. De
wegen worden hiervoor enkele
uren afgesloten. Wij vragen u om op
deze dag uw auto niet op of nabij
de rijbaan te parkeren. Afhankelijk
van het weer kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld. Ongeveer
een week na het aanbrengen van de
slijtlaag wordt de straat aangeveegd
en worden de overtollige steentjes
opgeruimd.
De heer M. Bilbas is namens
gemeente Gennep de contactpersoon voor dit project. U kunt hem
bereiken via telefoonnummer
0485-494141.

