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Nieuwsbrief Lob van Gennep november 2019

In deze nieuwsbrief:
Informatiemarkten op 9 en 10 december
"Gelijke mogelijkheden schadevergoeding na overstroming"
Lob Actueel: vijfdelige reeks met antwoorden op vragen bij Lob van Gennep

Informatiemarkten op 9 en 10 december
Begin september besloot het projectteam meer tijd te nemen om in gesprek te blijven met
de omgeving, onder meer over nieuwe oplossingsrichtingen die zijn ingediend. We praten
je graag bij tijdens twee informatiemarkten in december:
Maandag 9 december van 16.00 tot 21.00 uur bij het Trefpunt te Milsbeek.
Dinsdag 10 december van 16.00 tot 21.00 uur bij Pica Mare te Gennep.
Tijdens deze informatiemarkten kun je informatie ophalen en vragen stellen aan het
projectteam. We praten je graag bij over de stand van zaken en het verdere proces.
Daarnaast kun je een toelichting bijwonen over de werking van de Maas. Met info over het
ontstaan van het Maasdal, de eigenschappen van het landschap en de geschiedenis van
hoogwaterbescherming in de Lob van Gennep en andere delen van het Maasdal.
De informatiemarkten zijn doorlopend te bezoeken. Je kunt dus binnenlopen op de tijd die
jou het beste uitkomt. Zodra het volledige programma bekend is, verschijnt dit op
www.lobvangennep.nl.
Graag tot 9 of 10 december!
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"Gelijke mogelijkheden schadevergoeding na overstroming"
Het project Lob van Gennep werkt aan een betere hoogwaterveiligheid voor het gebied
tussen Mook en Gennep door de huidige dijken hoger en sterker te maken. Als in extreme
situaties het water in de Maas hoger wordt dan de dijken kunnen keren, overstroomt het
gebied. Naar aanleiding van vragen uit het gebied heeft de stuurgroep Lob van Gennep
uitgezocht hoe de schadevergoeding nu en dan is geregeld. Uit dit onderzoek blijkt dat
gedupeerden een beroep kunnen doen op de Wet tegemoetkoming schade bij rampen, als
er een overstroming optreedt en er is sprake van een ramp. Gebouwen en wijzigingen aan
gebouwen van na 19 april 1996 blijken echter uitgesloten te zijn van deze wet. Wethouders
Peperzak (Gennep) en Wienhoven (Mook en Middelaar) pleiten voor gelijke mogelijkheden
voor schadevergoeding na overstroming, voor iedereen.
Wethouder Peperzak: “Als wethouder vind ik deze ongelijke behandeling onbegrijpelijk en
onrechtvaardig voor onze inwoners. Ik heb daarom samen met wethouder Wienhoven in
de Stuurgroep Lob van Gennep gepleit voor een nader onderzoek naar het wegnemen van
deze ongelijkheid. Alle inwoners dienen gelijke mogelijkheden te hebben voor
schadevergoeding na een overstroming op grond van de Wet tegemoetkoming schade bij
rampen. Ook als je na april 1996 gebouwd of verbouwd hebt.”
De Stuurgroep heeft besloten dit nader onderzoek te doen. Dit moet leiden tot inzicht of en
op welke wijze mensen die na april 1996 hebben gebouwd of verbouwd dezelfde
mogelijkheden kunnen krijgen voor schadevergoeding als gevolg van een overstroming.
Wethouder Wienhoven: “Als wethouders begrijpen we dat hiermee nog niet gezegd is dat
de uitsluiting van nieuwbouw en verbouw van gebouwen van na 19 april 1996 van tafel is.
Het uiteindelijke besluit hierover zal door het Rijk genomen moeten worden.”
Voor meer informatie, kijk op www.lobvangennep.nl.

Subscribe

Past Issues

Translate

Lob Actueel: vijfdelige reeks met antwoorden op vragen bij Lob
van Gennep
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 experts over uiteenlopende thema’s zoals de aanleiding van het
project, de veiligheid en de oplossingsrichtingen. Dat leverde vijf afleveringen op, die
worden verspreid via de sociale mediakanalen en website van Lob van Gennep.
Eerste drie afleveringen staan online
Inmiddels staan de eerste drie afleveringen online. In de eerste aflevering gaat Fabienne
in gesprek met omgevingsmanager Marijke van der Steen over de aanleiding van het
project. Het thema van de tweede aflevering is de interactie met de omgeving en de rol
van de stuurgroep. En de derde aflevering van Lob Actueel staat in het teken van
hoogwaterveiligheid. Projectdirecteur Bart van Bussel vertelt hoe het project de kans op
overstromingen verkleint. En Technisch Adviseur John Lucassen licht toe hoe
hoogwaterveiligheid én verbetering van de waterbergende functie van het gebied samen te
realiseren zijn.
Bekijk aflevering 3 hier:
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Heeft u nog vragen?
E info@lobvangennep.nl
T 088 – 88 90 100
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