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Gemeente Gennep

Lob van Gennep:
nieuwe oplossingen verder uitwerken

En als er gaandeweg nog andere
oplossingen op tafel komen, nemen
we die ook mee.”
Betere waterveiligheid
Volgens de betrokken gemeenten staat waterveiligheid in alle
oplossingsrichtingen hoe dan ook
voorop. Wethouder Rob Peperzak:
“We gaan voor maximale hoogwaterbescherming voor de inwoners,
want daar heeft iedereen recht op.”
Dat beaamt Geertjan Wienhoven,
wethouder in Mook en Middelaar:
“Ik heb van veel mensen gehoord
hoe het hoogwater hen in 1993
en 1995 heeft geraakt. Om dat in
de toekomst te vermijden werk ik
graag mee aan een betere waterveiligheid voor het gebied.”

Stuurgroep Lob van Gennep neemt
de komende maanden de tijd
om volop in gesprek te blijven
met de omgeving en om nieuwe
oplossingsrichtingen verder uit te
werken. Het project is erop gericht
om het gebied tussen Mook en
Gennep beter te beschermen tegen
hoogwater door de huidige dijken
hoger en sterker te maken, en
tegelijkertijd de waterberging te
verbeteren. Op dit moment zit Lob
van Gennep in de verkenningsfase
en er wordt pas eind 2020 iets
besloten.
Volgens Patrick van der Broeck,
voorzitter van de stuurgroep en
dijkgraaf van Waterschap Limburg,
wordt de komende periode benut
om de mensen die in het gebied
wonen verder te informeren: “We
hebben de afgelopen periode via
informatieavonden, keukentafelgesprekken en werkgroepen meer dan
1.500 mensen gezien en gesproken.
Dat waren interessante, vruchtbare
en soms rumoerige gesprekken, die
aantonen dat het project leeft. We
merken daarbij dat er veel onduidelijkheid is in de omgeving en dat
mensen tijdsdruk voelen. Terwijl

we juist de tijd willen nemen om
met elkaar in gesprek te blijven en
vragen te beantwoorden. Dat blijft
zo gedurende de gehele verkenning, om samen met betrokkenen
te komen tot betere plannen en pas
dan besluiten te gaan nemen.”
Nieuwe oplossingsrichtingen
Inmiddels zijn er in die gesprekken
nieuwe oplossingsrichtingen aangedragen die we verder gaan onderzoeken. Van der Broeck: “Welke

keuze we ook maken, we zorgen
voor betere bescherming tegen
hoogwater. Een nieuw alternatief is
de dijken verhogen en versterken
en een vaste instroomdrempel,
zonder waterkerende instroomvoorziening. Dit alternatief zorgt voor
hoogwaterbescherming volgens de
wettelijke norm. Daarnaast is er het
alternatief ‘klassieke dijken’. Dat
komt neer op het louter versterken
en verhogen van de bestaande
dijken volgens de wettelijke norm.

Keuzes pas eind 2020
Door de grote belangstelling voor
de afgelopen informatieavonden,
organiseert het project over enkele
weken een aanvullende avond. Vervolgens wordt nog dit jaar de voortgang toegelicht tijdens een nieuwe
reeks informatiebijeenkomsten. De
zogenaamde Notitie Reikwijdte en
Detailniveau komt niet einde 2019
maar begin 2020 ter inzage. Deze
notitie beschrijft welke oplossingen
verder onderzocht gaan worden.
Eind 2020 adviseert de stuurgroep
een oplossing aan de minister.
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Groot onderhoud
asfalt

In opdracht van gemeente Gennep
voert Mouwrik Waardenburg Oost
B.V. deze zomer onderhoudswerkzaamheden uit aan het asfalt op
diverse wegen. In eerdere berichten
hebben wij u geïnformeerd over de
planning, die nu is gewijzigd. De geplande afsluiting van de Siebengewaldseweg van 23 en 24 september
is verplaatst naar 14 en 15 oktober.
Wij vragen u om op deze data uw
auto niet op of nabij de rijbaan
te parkeren. De heer M. Bilbas is
namens gemeente Gennep de contactpersoon voor dit project. U kunt
hem bereiken op telefoonnummer
0485-494141.

Toekomst Maasheggen:
denkt u mee?

Het netwerk van Maasheggen
vormt het oudste cultuurlandschap
van Nederland. Als men het over
de Maasheggen heeft, dan bedoelt
men meestal de Maasheggen aan
de Brabantse zijde van de Maas
welke in 2018 zijn benoemd tot
Unesco biosfeergebied. Oorspronkelijk vormde de Maas het middelpunt van het Maasheggengebied
en was aan de Limburgse zijde ook
een fijnmazig netwerk van heggen aanwezig. Het is echter slecht
kern Gennep en de omliggende
gesteld met de Limburgse Maashegdorpen, waarin de veelzijdigheid
van onze gemeente tot uiting komt. gen. Vele heggen zijn verdwenen en
Iedereen die gemeente Gennep
de kwaliteit van de heggen is vaak
toeristisch op de kaart wil zetten,
slecht. Om het Limburgse Maashegmag dit beeldmerk gaan gebruiken. genlandschap in stand te houden en
Meer informatie op www.gennep.nl. te herstellen, hebben de gemeenten Bergen en Gennep de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap
(VNC) gevraagd hiervoor een visie
op te stellen.

Nieuwe toeristische uitstraling
zet Gennep verder op de kaart
Binnenkort krijgt gemeente Gennep een eigen toeristische website.
Als voorproefje onthulde verantwoordelijk wethouder Janine van
Hulsteijn afgelopen maandag alvast
het toeristische beeldmerk. Door de
losse elementen en de verschillende
verschijningsvormen kan dit nieuwe
beeldmerk meebewegen met de

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen
Als service publiceren we de gemeentelijke bekendmakingen in deze krant. Het
digitale gemeenteblad is aangewezen als officieel publicatiekanaal. Ga voor
meer informatie naar www.gennep.nl/bekendmakingen. Daar staat ook een
link naar de e-mailservice om publicaties uit uw buurt te ontvangen.
Rechtsbescherming
Wanneer u belanghebbende bent, en u het niet eens bent met een van deze
besluiten, dan kunt u hiertegen per brief een bezwaarschrift indienen. U heeft
daar zes weken de tijd voor, gerekend vanaf de dag na de verzenddatum van
het besluit. Wordt bij het besluit geen verzenddatum vermeld, dan heeft u zes
weken de tijd gerekend vanaf de publicatiedatum. U richt uw bezwaarschrift
aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 9003, 6590 HD Gennep. Denk aan het vermelden van uw naam en adres, het besluit waar u het
niet mee eens bent, de redenen daarvoor en de ondertekening.

Algemene Plaatselijke Verordening
Verleende vergunning/ontheffing/meldingen
Bekijk de procedure in het rode blok ‘Rechtsbescherming’
Gennep
Europaplein en
Jan Lindersplein

Het organiseren van de kermis 2019
(verzenddatum 11 september) 2019-0913

Voor meer informatie over vergunningen kunt u terecht bij de Poort van
Gennep. Als u het nummer noemt dat in de tabel staat, dan kunnen we u
snel helpen.

Omgeving/Milieu
Verleende vergunning/meldingen
Bekijk de procedure in het rode blok ‘Rechtsbescherming’
Gennep
Logterbos 2
Milsbeek
Langstraat 95

Het bouwen van een woonhuis en aanleg inrit
(verzenddatum 10 september) 2019-0868
Het kappen van een eikenboom
(verzenddatum 5 september) 2019-0897

Ingediende aanvraag vergunning/meldingen
Gennep
Picardie 84

Picardie 22

Het wijzigen van een eerdere vergunning voor het
uitbreiden van een woonhuis
(ontvangstdatum 5 september) 2019-0978
Het kappen van 11 houtopstanden
(ontvangstdatum 6 september) 2019-0983

Verlenging beslistermijn vergunning (met zes weken)
Gennep
Randweg 80
Ven-Zelderheide
Scheidingsweg 2

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

Het aanpassen/ herbouwen van een schuur
(verzenddatum 12 september) 2019-0865
Het nieuw bouwen van een woning
(verzenddatum 12 september) 2019-0862

Inspiratieavond
Op woensdag 25 september 2019
organiseert de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) in
opdracht van de gemeenten Gennep en Bergen een inspiratieavond
over het Maasheggenlandschap.
Graag nodigen wij u uit om mee te
denken over de toekomst van het
Limburgse Maasheggengebied. Tezamen met het onderzoek dat VNC
heeft verricht en uw inbreng, willen
we komen tot een breed gedragen
toekomstplan om het heggenlandschap te herstellen. De avond vindt
plaats van 19.30 tot ongeveer 21.30
uur in zaal Pica Mare, Picardie 36
in Gennep. Inloop vanaf 19.15 uur,
aanmelden is niet nodig.
Contact
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met
Gertjan Sengers van VNC via
gsengers@nederlandscultuurlandschap.nl. U bent van harte welkom
op 25 september!

