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Nieuwsbrief Lob van Gennep april 2020

In deze nieuwsbrief:

Projectteam Lob van Gennep blijft bereikbaar voor vragen
Lob van Gennep in Topic regiomagazine Maasduinen
Herhaling: verlenging periode indienen zienswijze op NRD
Lob Actueel 8: over ruimtelijke kwaliteit en inspraak

 

Projectteam Lob van Gennep blijft bereikbaar voor vragen
Het coronavirus raakt iedereen. Ook het project Lob van Gennep. Om iedereen de
mogelijkheid te blijven bieden om zijn of haar vragen te stellen, organiseren we deze
momenten digitaal en telefonisch.

Je kan op de volgende manieren contact met ons opnemen:

1. Via het formulier op onze website.
2. Via een mail aan info@lobvangennep.nl.
3. Telefonisch door te bellen naar 088 - 88 90 354.
4. Via de chatfunctie op onze Facebookpagina.

Waar zijn we op dit moment mee bezig?
Wij zijn gestart met het behandelen van de zienswijzen die we tot dusver hebben
ontvangen. Die worden straks gebundeld in de Nota van Antwoord. Daarnaast zijn ook de
technische onderzoeken naar de drie kansrijke alternatieven in gang gezet. We werken
dus door, en gaan graag weer fysiek met je in gesprek zodra dat weer mogelijk is.
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Lob van Gennep in Topic regiomagazine Maasduinen
In de lente editie van Topic regiomagazine Maasduinen worden twee pagina’s aan het
project Lob van Gennep gewijd. In het artikel worden de drie kansrijke alternatieven en de
volgende stappen in het proces toegelicht.

Je vindt het volledige artikel als download op onze website.

Herhaling: verlenging periode indienen zienswijze op NRD
De periode waarin je een zienswijze in kan dienen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau
(NRD) is verlengd tot en met 21 april 2020. Vanuit de omgeving is deze vraag gesteld,
omdat door de maatregelen in verband met het coronavirus mogelijkheden voor onderling
overleg worden beperkt.  

De NRD en overige informatie zijn nog steeds digitaal in te zien op het Platform
Participatie en onze website. De NRD blijft tot en met 21 april 2020 ter inzage liggen
op de locaties die eerder zijn genoemd. 
Mocht je een locatie niet kunt bezoeken, dan kun je contact opnemen met de Directie
Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, telefoonnummer 070 456
89 99. In overleg zorgen we er dan voor dat je de NRD toch op papier kunt bekijken.

Voor een mondelinge zienswijze en voor vragen over de procedure kun je tot en met 21
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april 2020 contact opnemen met de Directie Participatie van het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat, telefoonnummer 070 456 89 99.

Lob Actueel 8: over ruimtelijke kwaliteit en inspraak
De komende periode worden de effecten op milieu en leefomgeving van de drie
alternatieven (Reguliere Dijken, Verbindende Dijken met vaste drempel(s) en Verbindende
Dijken met waterkerende instroomvoorziening) onderzocht in de milieueffectrapportage. De
omgeving wordt hier op verschillende manieren bij betrokken. Hoe dat gebeurt zie je in
deze achtste aflevering van Lob Actueel hieronder.

Eerdere afleveringen gemist? Je vindt ze hier.
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Lob Actueel 8

Contact  |  Afmelden   Heb je nog vragen?
E  info@lobvangennep.nl
T  088 - 88 90 354
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