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Lob van Gennep op weg naar
besluitvorming in 2021
In 2020 zijn belangrijke stappen gezet in de verkenning Lob van Gennep. In dit artikel geven we een
overzicht van wat er het afgelopen jaar is gerealiseerd, en schetsen we een vooruitblik naar 2021.
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nieuwsbrief via www.lobvangennep.nl.
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