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Basisveiligheid voor iedereen, ook in de Lob van Gennep
Voor dijkgraaf Patrick van der Broeck,
voorzitter van de Stuurgroep Lob van
Gennep, is het heel helder: “Door maatregelen te nemen in de Lob van Gennep
krijgen inwoners in het gebied een
betere bescherming tegen hoogwater.
Niet iedereen staat er bij stil, maar op
dit moment stroomt er water het gebied
in bij hoogwater. Met het project
zoeken we naar mogelijkheden om
dit water pas veel later het gebied in
te laten stromen. Dat is beter voor de
mensen in het gebied en de mensen
verderop langs de Maas”.
Het project Lob van Gennep is de
laatste weken veel in het nieuws. “En
dat begrijp ik heel goed. Het gaat over
de veiligheid van mensen. Terecht dat
mensen betrokken zijn. En dat er in
deze fase zorgen en vragen zijn, is niet
meer dan logisch. Waar overheden al
jaren over praten, krijg je ook niet
in 1,5 uur goed voor het voetlicht
tijdens een informatieavond. Maar
we staan pas aan het begin van dit
project. De minister zette in april haar
handtekening, waarmee we officieel
de verkenning naar een oplossing

zijn gestart. Er is nog niets besloten.
We zijn nu bezig om alle feiten en
belangen op tafel te krijgen om tot
weloverwogen keuzes te komen.”
In gesprek
Wethouder Rob Peperzak vult aan:
“In mei organiseerden we drie informatieavonden. Per avond kwamen er
zo’n 150 mensen om vragen te stellen,
ideeën te wisselen maar ook zorgen
te uiten. Het vergt nog veel uitleg en
uitzoekwerk de komende maanden
om vragen die leven te beantwoorden.
Het gaat om de veiligheid van onze
inwoners. Daar sta ik voor.” Recent is
een actiegroep opgericht door mensen
die tegen de plannen voor de Lob van
Gennep zijn. Patrick geeft aan dat
het goed is dat er een actiegroep is.
“Er is nu veel meer aandacht voor de
opgave. Het onderwerp is belangrijk
genoeg. Waar ik minder blij mee ben
is met beelden die niet juist zijn.
Daarom de uitnodiging aan iedereen,
ook aan de actiegroep, om samen om
tafel te gaan en beelden en belangen
met elkaar te delen.”

Nachtmerrie
Het gebied heeft nu een bescherming
tegen hoogwater die nog stamt uit de
tijd van vlak na de hoogwaters van
1993 en 1995. Patrick vervolgt: “Als
we niets doen, wordt door klimaatverandering de kans op overstroming
zelfs groter. Mijn grootste nachtmerrie
is een scenario dat Limburg opnieuw
tijdens kerstmis onder water staat
en ik de vraag krijg: ‘Wat heb je afgelopen jaren gedaan?’ Nog steeds
heeft niet iedereen in Limburg namelijk een basisveiligheid die voldoet aan
de wettelijke norm”. Acht overheden
werken samen in het project Lob van
Gennep. Echt anders dan afgelopen
jaren. Het project overstijgt de provincie Limburg. Het gaat niet alleen
om de veiligheid voor Limburgers,
ook om de veiligheid van inwoners in
Noord-Brabant en Gelderland. “Door
samen aan de hoogwaterbescherming
te werken, kunnen we in de Lob van
Gennep een veiligheidsniveau bereiken dat naar verwachting zelfs veiliger
is dan de norm. Ik zie het echt als een
kans voor Limburg. En ja, dat helpt ook
de inwoners van ’s-Hertogenbosch.”

Keuzes maken
Wethouder Wienhoven: “Het gaat echt
ergens over. Het is aan ons om goed uit
te leggen wat er zo bijzonder aan dit
gebied is. En welke keuzes we hebben.
Accepteren we een lage bescherming
tegen hoogwaterveiligheid en laten
we het gebied op natuurlijke wijze
instromen? Of treffen we maatregelen
om ervoor te zorgen dat de veiligheid
verbetert en de Lob van Gennep veel
later dan nu instroomt? Om goed antwoord te kunnen geven op deze vraag
is het goed alle informatie goed op tafel
te hebben, zodat we weloverwogen
keuzes kunnen maken.” Het projectteam organiseert in september opnieuw drie informatieavonden om
iedereen goed bij te praten. Iedereen
is uitgenodigd daar naar toe te komen:
• 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
te Milsbeek
• Maandag 9 september 19.00 –
21.00 uur, De Koppel, Dorpsstraat
45 te Middelaar

Digitale nieuwsbrief Ter Sprake
De gemeente Mook en Middelaar biedt
de mogelijkheid om een digitale versie van Ter Sprake als nieuwsbrief te
ontvangen. Zo blijft u elke week via uw
e-mail op de hoogte van de belangrijkste zaken die in uw gemeente spelen.

OPENBARE
BEKENDMAKINGEN

Voor aanmelding op de digitale versie
van Ter Sprake kunt u uw e-mailadres
doorgeven bij het KlantContactCentrum van de gemeente:
telefonisch 024 - 696 91 11
of per e-mail:
gemeente@mookenmiddelaar.nl

www.mookenmiddelaar.nl
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VERLEENDE APV-VERGUNNING
• Plaatsen sandwichborden door Hoffman Outdoor, 28 augustus t/m 7
september
• Produceren van extra geluid kermis
Middelaar, 14 t/m 16 september
• Kermis Middelaar, 14 t/m 16 september
• Molenhoekdag, 31 augustus en 1
september.
• 18 januari 2020 bliksemactie en
28 maart 2020 eieractie door CV
De Krölstarte in Middelaar

De bekendmakingen van deze week
hebben betrekking op onderstaande
adressen. Aanvullende informatie kunt
u vinden op www.mookenmiddelaar.nl/
actueel/bekendmakingen.
De bekendmakingen liggen 6 weken
ter inzage in het KlantContactCentrum
van het gemeentehuis, informatie over
meldingen kunt u ook daar verkrijgen.
U moet hiervoor wel een afspraak
maken.

@MookMiddelaar
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Een oproep aan
inwoners!
Meedenken over
mantelzorg
Heeft u ideeën hoe we beleid rondom
mantelzorgers beter uit kunnen
voeren? Denkt u dat er in onze
gemeente activiteiten ontbreken voor
mantelzorgers? Vindt u het leuk om
samen met andere mantelzorgers na te
denken over mantelzorg? Dan zijn we
op zoek naar u!
Om onze dienstverlening aan mantelzorgers te verbeteren willen we graag
samenwerken met inwoners. Mantelzorgers weten het beste waar vragen
liggen en waar de gemeente op moet
inzetten. Een aantal mantelzorgers
uit de gemeente Mook en Middelaar
en de gemeente Heumen werken al
samen in een klankbordgroep. Deze
klankbordgroep is nu op zoek naar
nieuwe leden!
Als u meer informatie wilt en u het u
leuk lijkt om hier meer over te weten dan
kunt u een e-mail sturen naar:
mantelzorgmookenmiddelaar @
malderburch.nl of bellen via 024 357 05 70. Vermeld hierbij dat u meer
wilt weten over de klankbordgroep
mantelzorg. Mantelzorg Mook en
Middelaar neemt dan contact met u op.

VERLEENDE GELUIDSONTHEFFING APV
• Produceren van extra geluid op
31 augustus en 1 september 2019
woonkern Molenhoek t.b.v. Molenhoekdag 2019.

www.facebook.com/gemeentemookmiddelaar
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Keukeninrichting:
alles in één hand

Waar meestal de aankoop van de
keuken met de keukenmontage
eindigt gaan wij enkele stappen
verder. Zo kan het gehele interieur
ter hand worden genomen.
Vele klanten zien graag dat alle
bijkomende werken uitgevoerd en
gecoördineerd worden door één
bedrijf/persoon. Hier hebben we
ruim op ingespeeld. De demontage
van de bestaande keuken,
het verleggen van leidingen,
aanpassingen van gas, water
en electra, het stucadoren van
de wanden, betegelingen, etc.
worden door onze vakmensen
uitgevoerd. Ruim 30 jaar ervaring
staan borg voor deze vlekkeloze
manier van werken. Wij zijn een
no-nocense keukenbedrijf met een
perfecte service.
Meer dan alleen keukens…..
kom een langs in onze grote
Milsbeekse showroom.

I

I

I

TEGENOVER DE l<ERI< IN MILSBEEK
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