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Nieuwsbrief Lob van Gennep oktober 2019

Lob van Gennep in Topic Magazine
In de herfsteditie van Topic regiomagazine Maasduinen komt de Lob van Gennep aan bod.
In het artikel geeft voorzitter van de stuurgroep en dijkgraaf Patrick van der Broeck onder
meer toelichting over de stand van zaken, de oplossingsrichtingen die op tafel liggen en de
verdere planning.
Lees het hele artikel hier.

Veel gestelde vraag: Wordt er bij de Kroonbeek al gewerkt aan
de Lob van Gennep?

De afgelopen weken kreeg het projectteam Lob van Gennep vaker de vraag of de huidige
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werkzaamheden aan de dijk ter hoogte van de Kroonbeek onderdeel zijn van het project.
Dat is niet het geval: het project Lob van Gennep zit nog in de verkenningsfase. Pas aan
het eind van de verkenning, over meer dan een jaar, vindt besluitvorming plaats. Ten
vroegste in 2024 starten de werkzaamheden aan Lob van Gennep.
Onderdeel van Maaswerken
De dijkversterkingswerkzaamheden aan het dijktraject van Milsbeek - Ven-Zelderheide zijn
onderdeel van het programma Maaswerken. Er wordt gewerkt op twee locaties: aan de
Kleefseweg, langs de N271 ter hoogte van Milsbeek en langs de Bloemenstraat. Op deze
locaties voldeed de dijk nog niet aan de waterveiligheidsnorm van 1/250 per jaar, de norm
die gold tot 1 januari 2017. De huidige werkzaamheden worden naar verwachting dit jaar
afgerond.
Na afronding van deze werkzaamheden voldoet het dijktraject van Mook tot aan de Duitse
grens bij Ottersum aan de veiligheidsnorm van 1/250. Na oplevering van het project Lob
van Gennep zal het hele gebied straks voldoen aan de nieuwe wettelijke veiligheidsnorm
van 1/300.
Op www.lobvangennep.nl staan andere veel gestelde vragen en antwoorden. Staat jouw
vraag er niet bij? Mail dan naar info@lobvangennep.nl. Daarnaast zijn we ook te
bereiken via 088 – 88 90 100.

Video: Hoogwaterbeschermingsprogramma in beeld
Onder het motto ‘Onze Maas, onze Veiligheid’ is het Waterschap Limburg in 2016
begonnen met de plannen voor de versterking van 15 dijktrajecten in Noord- en MiddenLimburg. Het project Lob van Gennep is een van die dijktrajecten.
Onderstaande video van het Watershap Limburg geeft een beeld van wat het
Hoogwaterbeschermingsprogramma inhoudt.
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Inloopspreekuren
Regelmatig vindt er een inloopspreekuur
plaats op een locatie in het gebied. Hier
kun je vragen stellen, ideeën delen en
informatie ophalen. Houd onze agenda in
de gaten voor de verschillende data en
locaties.

Contact | Afmelden

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