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Aanleg glasvezel start in najaar 2019
Op woensdag 28 augustus tekenden gemeente Gennep en E-Fiber
de samenwerkingsovereenkomst
voor de aanleg van glasvezel. Momenteel wordt achter de schermen
druk gewerkt aan de voorbereidingen, waarna eind 2019 wordt
gestart met de aanleg. Een jaar
later, dus eind 2020, kan iedereen
in onze gemeente gebruikmaken
van supersnel internet.
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Boels Ladies Tour donderdag 5 september
Op donderdag 5 september vindt
alweer voor het zesde jaar op rij
de Boels Ladies Tour plaats in onze
gemeente. Jaarlijks staan internationale wereldtoppers als Annemiek van Vleuten en Anna van der
Breggen aan de start van de enige
Nederlandse etappekoers in de UCI
Women’s World Tour.

De start vindt om 13.00 uur plaats
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het Jan Lindersplein, waarna de
rensters viermaal een prachtige
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Doet Mee en gemeente Gennep
Afgelopen juni zijn vijf omgevingsorganiseren het Sportgala. In zeven
werkgroepen van start gegaan. In
categorieën kunt u iemand nomielke groep nemen een tiental menneren - individuen, teams, coaches
sen met verschillende belangen en
en ook vrijwilligers. Vul uiterlijk 31
achtergronden in het gebied van de
oktober het formulier in op
Lob van Gennep deel. De vijf werkwww.sportgalagennep.nl. Vanaf
groepen zijn Ottersum/Ven-Zelder20 november kunt u per categorie
heide, Milsbeek, Middelaar/Plasstemmen op uw favoriet. Uw stem
molen, Agrariërs en Dorpsraden.
en die van de vakjury bepalen de
In deze omgevingswerkgroepen
winnaars die op 13 december in
halen we ideeën en zorgen op van
Pica Mare hun prijs in ontvangst
bewoners en andere betrokkenen
mogen nemen.
en gaan we in op vragen die leven.
Vervolgens bekijken we samen of en
hoe we deze ideeën in de plannen
kunnen verwerken. Zo werken we
aan oplossingen voor een betere
bescherming tegen hoogwater,
Van 9 tot en met 14 september zijn
betere berging van hoogwater en
de Brabantweg en de Weverstraat
afgesloten in verband met de aanleg het aantrekkelijker maken van het
gebied.
van de fietstunnel. De omleidingsroute gaat via de Brugstraat, Zandstraat, Spoorstraat, Heijenseweg en Keukentafelgesprekken en
informatieavonden
N271 en vice versa.
Van 16 september tot en met 11 ok- Voor wie op een andere manier
wil meedenken of vragen wil steltober is de Weverstraat in verband
len, zijn er informatieavonden en
met herinrichtingswerkzaamheden
afgesloten. De omleidingsroute gaat keukentafelgesprekken. Interesse in
via de Brugstraat, Zandstraat, Spoor- een keukentafelgesprek? Neem dan
straat en Brabantweg en vice versa. contact op met

Nomineer uw
sportheld!

Lindersplein. Ook is er muziek en
een luchtkussen voor de kleintjes.
Een samenvatting van de etappe
is donderdagavond te zien op het
NOS sportjournaal rond de klok van
18.45 uur. Vrijdag 6 september zal
een uitgebreidere samenvatting van
de etappe te zien zijn om 15.30 uur
op Eurosport.

Verkeersmaatregelen
De Brugstraat tussen 't Straatje en
de Zandstraat wordt de hele dag tot
18.00 uur afgesloten. Tevens worden de Weverstraat en Brugstraat
(tot 't Straatje) tijdelijk afgesloten
voor het verkeer op het moment
dat het peloton er aan komt.
Tussendoor zal het verkeer weer
doorgelaten worden.
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Snoeiwerkzaamheden
Milsbeek en Ven-Zelderheide

Vanaf de eerste week van september tot medio oktober 2019 worden
in de kernen en buitengebieden van
Milsbeek en Ven-Zelderheide en bij
het industriegebied van Milsbeek
bomen gesnoeid met een hoogte
van meer dan 12 meter. De werkzaamheden worden uitgevoerd
door Arie Arts boomverzorging. De
werkzaamheden kunnen enige hinder voor het verkeer opleveren.

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.
De Brem en Nieuw Erf (tussen de
Schaafsebosweg en de Beltweg)
De bestaande asfaltweg wordt voorzien van twee nieuwe lagen asfalt.
Na het asfalteren worden in de bermen grasbetontegels aangebracht
en de bermen aangevuld met grond.
Aansluitend worden de inritten
naar de woningen toe aangestraat
aan de nieuwe asfalthoogte. De
werkzaamheden vinden plaats van
9 september tot en met 4 oktober.
Er kan sprake zijn van enige overlast
en extra reistijd. Mits de weersomstandigheden het toelaten zijn
de asfalteringsdagen ingepland op
11, 12, 13, 16 en 17 september. De
Brem en Nieuwe Erf worden tijdens
de werkzaamheden afgesloten
voor het doorgaande verkeer. Het
verkeer wordt omgeleid.

Omgevingswerkgroepen Lob van Gennep in volle gang

Afsluiting Weverstraat
en Brabantweg

info@lobvangennep.nl. Begin
september zijn er weer een aantal
informatieavonden.
Op www.lobvangennep.nl vindt
u actuele informatie over inloopspreekuren en informatieavonden.
VEELGESTELDE VrAAG
Waarom wordt het opnieuw in
gebruik nemen van de Beerse
overlaat niet bekeken?
De Beerse Overlaat diende in het
verleden voor het reguleren van
overstromingen en wateroverlast
langs de Maas. Het was een verlaging in de dijk tussen de Brabantse dorpen Gassel en Linden. Bij
hoogwater stroomde water over de
Beerse Overlaat het achterliggende
gebied in en via een bedding (enkele kilometers breed en ruim 40 km
lang) door de huidige gemeentes
Cuijk, Grave, Oss, Maasdonk en ’sHertogenbosch weer naar de Maas.
Dit leidde tot veel wateroverlast in
dit gebied en bij hogere hoogwaters overstroomden ook de dorpen.
Het uitvoeren van werken in de
Maas (kanaliseren, aanleg stuwen)

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

• 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
maakte dat de Beerse Overlaat niet
meer nodig was voor het voorkomen van overstromingen elders. In
1942 is de Beerse Overlaat opgeheven. De tijdgeest was anders dan
nu: in Nederland waren we nog
bezig met het winnen van land op
de rivieren en meren. Terwijl de
huidige tijdgeest is gericht op het
zo veel mogelijk behouden van
ruimte voor de Maas.
Sinds het sluiten van de Beerse
Overlaat is in het beddingsgebied
veel gebouwd. Met name ’s-Hertogenbosch, gelegen in het laagste
deel van de voormalige Beerse
Overlaat, kende grote uitbreidingen
(Maaspoort, den Bosch Noord,
Grote Wielen). Ook de andere
steden en dorpen hebben zich
hierin uitgebreid. Verder is belangrijke infrastructuur aangelegd A2,

A50, gasverdeelstation Ravenstein
en dergelijke. Tegelijkertijd zijn de
Maasafvoeren waar we vandaag de
dag rekening mee houden heel anders dan die in de jaren ’30 en ’40.
Gelet op de omvangrijke hoeveelheid bebouwing en mensen in het
gebied is het opnieuw in gebruik
stellen van de Beerse Overlaat
niet realistisch. De huidige dijk ter
plekke van de voormalige overlaat
is nu onderdeel van een dijktraject.
Dat dijktraject heeft een strenge
veiligheidsnorm van 1/10.000 per
jaar, vanwege de grote gevolgen die
een overstroming hier kan hebben.
Op www.lobvangennep.nl vindt
u andere veel gestelde vragen en
antwoorden. Staat uw vraag er niet
bij? Laat het weten via
info@lobvangennep.nl.

