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In deze nieuwsbrief:
Corona-proof in gesprek: gevolgen verscherpte corona-maatregelen
Leidende Principes: het kader voor ruimtelijke kwaliteit
"Wat mooi is, mooi houden"
Lob Actueel 11: over de werkateliers

Corona-proof in gesprek: gevolgen verscherpte coronamaatregelen
Binnen het project Lob van Gennep volgen we nauwlettend de ontwikkelingen en
maatregelen rondom het coronavirus. De aanscherpingen die gelden na de
persconferentie van 12 oktober jl., hebben gevolgen voor onze bijeenkomsten. We blijven
uiteraard graag in gesprek en bereikbaar voor vragen.
Inloopspreekuren en keukentafelgesprekken. Onze insteek is om deze zoveel
mogelijk digitaal te laten plaatsvinden. Wij verzoeken u uw vragen per email te
stellen (info@lobvangennep.nl) of deze telefonisch door te geven (088 – 88 90 354).
Dan nemen wij vervolgens contact met u op over hoe wij uw vragen het beste
kunnen beantwoorden.
Informatiemarkt. We gaan er voorlopig vanuit dat de aangekondigde
informatiemarkt eind november/begin december niet fysiek plaats kan vinden. We
gaan daarom in ieder geval informatie digitaal verstrekken via onze website,
nieuwsbrief en sociale media. Op deze wijze kunnen we geïnteresseerden bijpraten
over de tussenresultaten van de uitwerking van de alternatieven, de verschillende
onderzoeken en over de verdere planning. De ontwikkelingen rondom het
coronavirus en de adviezen van de Rijksoverheid houden we de komende tijd goed
in de gaten. Wellicht dat dit nog aanleiding is om informatie anders te delen.

Leidende Principes: het kader voor ruimtelijke kwaliteit
Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit is een van de drie doelen van het project Lob
van Gennep. Om dit doel concreet te maken, zijn er door de stuurgroep vijf ‘Leidende
Principes’ vastgesteld. Deze vormen de uitgangspunten waar rekening mee wordt
gehouden bij het ontwerp en de inpassing van de dijken in het gebied. Hier gaat het project
mee aan de slag.
De vijf Leidende Principes zijn:
1. Bij de tracékeuze voor en versterking van de dijk en eventuele herinrichting van
beken en natuurontwikkeling is het landschap leidend.
2. Bij het ontwerp van de dijk komen we tot vanzelfsprekende dijken, denkend vanuit
de directe omgeving.
3. De dijk en directe omgeving dragen bij aan het contact van de dorpen met de Maas
en Niers.
4. Verbeter de ontsluiting en toegankelijkheid van het landschap voor gebruikers,
wandelaars en fietsers.
5. Dijkversterking en mogelijke maatregelen aan beekherstel en natuurontwikkeling zijn
een fundament en katalysator voor de ontwikkeling van een vitaal landschap.
Een uitgebreide toelichting van bovenstaande principes lees je in het document
‘Ruimtelijke kwaliteit Lob van Gennep, Leidende Principes’.

"Wat mooi is, mooi houden"
Uitkijkend over de Maas en de Bloemenstraat bij het Genneperhuis is ook de conclusie
van de leden van het Q-team: het gebied beschikt over sublieme kwaliteiten. De nabijheid
van de Maas en Niers betekent echter ook kans op hoogwater. De leden van het Q-team
proberen deze middag tijdens een veldbezoek gevoel te krijgen bij het versterken van de
huidige dijken en het traceren van nieuwe waterkeringen. En vooral: hoe dit samen kan
gaan met bijvoorbeeld het behouden van het prachtige zicht vanaf de Bloemenstraat op
het Maasdal. Ruud Dubbeld, voorzitter van het Q-team, vertelt in een interview hoe je dit
bijzondere landschap kan blijven koesteren.

Lob Actueel 11: over de werkateliers
Bewoners van de Lob van Gennep worden op diverse manieren bij het project betrokken.
Waaronder via de werkateliers, waarvan de tweede ronde bijeenkomsten begin september
heeft plaatsgevonden. Daarin gaan mensen die direct wonen en werken aan de dijk,
samen met experts van het projectteam, in gesprek over de inrichting en het ontwerp van
de nieuwe dijken en de directe omgeving en over kansen en ideeën voor het versterken
van de ruimtelijke kwaliteit.
Marijke van der Steen, Omgevingsmanager en lid van het kernteam, vertelt meer over de
onderwerpen die tijdens deze werkateliers aan bod komen. Geert de Vries, Expert
ruimtelijke kwaliteit en lid van het kernteam, geeft daarnaast nog een korte toelichting over
de inpassing van te versterken en nieuwe dijktracés.
Eerdere afleveringen gemist? Je vindt ze hier.
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Heb je nog vragen?
E info@lobvangennep.nl
T 088 - 88 90 354
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