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Nieuwsbrief Lob van Gennep december 2019

In deze nieuwsbrief:
Terugblik informatiemarkten 9 en 10 december
Waarom het project Lob van Gennep?
Bijpraatsessie met raadsleden Gennep en Mook en Middelaar
Vijf afleveringen Lob Actueel beschikbaar
Nieuwsbrief dijkversterkingen Waterschap Limburg

Terugblik informatiemarkten 9 en 10 december
Op 9 en 10 december organiseerden we nieuwe informatiemarkten om mensen uit het
gebied bij te praten over de stand van zaken. Verspreid over de twee dagen kwamen zo’n
150 geïnteresseerden langs. Bekijk hier de korte terugblik:
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Terugblik informatiemarkt 9 december 2019

Waarom het project Lob van Gennep?
Tijdens de informatiemarkten werd ingegaan op het waarom van het project.
Onderstaande projectvideo werd daarbij getoond en geeft uitleg.

Projectvideo Lob van Gennep

Bijpraatsessie met raadsleden Gennep en Mook en Middelaar
Op woensdag 27 november werden raadsleden uit Gennep en Mook en Middelaar in een
gezamenlijke bijeenkomst bijgepraat door het projectteam Lob van Gennep.

Omgevingsmanager Keesjan van den Herik nam de raadsleden mee in de werking van de
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Maas en de ontstaansgeschiedenis van hoogwaterbescherming in Limburg. Waar komt het
water uit de Maas vandaan en in welke mate draagt dit bij aan hoogwater in de Maas? Wat
dragen stuwen bij aan het waterbeheer op de Maas en welke waterveiligheidsnorm geldt
voor de Lob van Gennep? Belangrijke kennis om te begrijpen wat de opgave voor de Lob
van Gennep inhoudt en welke oplossingsrichtingen kansrijk zijn.
Na de presentatie vond een discussie plaats over het project, de opgave en de diverse
oplossingsrichtingen die in beeld zijn. Projectdirecteur Bart van Bussel nam de raadsleden
vervolgens mee in de planning van het project, de stappen in besluitvorming en de rol van
de raad.
Het projectteam dankt de aanwezigen voor hun belangstelling en bijdragen en zegt toe de
raden periodiek te blijven bijpraten over het project.

Vijf afleveringen Lob Actueel beschikbaar
De afgelopen periode werd duidelijk dat het project Lob van Gennep heel wat vragen
oproept bij de inwoners van het gebied. Daarom trok Lob Reporter Fabienne Nijsten, op
verzoek van het projectteam, het gebied in op zoek naar antwoorden op die vragen.
Ze ging in gesprek met leden van het projectteam over (1) de aanleiding van het project,
(2) de interactie met de omgeving en de rol van de stuurgroep, (3) de hoogwaterveiligheid,
(4) de planning en het proces en (5) de oplossingsrichtingen.
De vijf afleveringen zijn hier te bekijken.

Lob Actueel aﬂevering 5

Nieuwsbrief dijkversterkingen Waterschap Limburg

In de nieuwsbrief dijkversterkingen Waterschap Limburg komen ook de
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werkzaamheden aan de dijk bij Milsbeek – Ven-Zelderheide aan bod. Dit zijn de laatste
werkzaamheden van het programma Maaswerken. Omdat de werkzaamheden in het
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projectgebied Lob van Gennep plaatsvinden, nemen wij deze informatie op in de
nieuwsbrief Lob van Gennep.
Het project Lob van Gennep bevindt zich in de verkenningsfase. Ten vroegste in 2024 start
de realisatie.

Lob van Gennep wenst u alvast hele fijne feestdagen en een mooi
en gezond 2020!

Contact | Afmelden

Heeft u nog vragen?
E info@lobvangennep.nl
T 088 – 88 90 100
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