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Nieuwsbrief Lob van Gennep januari 2021

In deze nieuwsbrief:

Online bijeenkomsten Werkateliers en Omgevingswerkgroepen
Bekijk de digitale informatiemarkt opnieuw
Een paar vragen over de website

 

Online bijeenkomsten Werkateliers en Omgevingswerkgroepen
Eind januari staat de volgende ronde Werkateliers gepland, en begin februari vinden ook
de Omgevingswerkgroepen weer plaats. Alle bijeenkomsten zijn digitaal, dat komt door de
maatregelen rond het coronavirus. We houden de richtlijnen scherp in de gaten. Wanneer
de maatregelen worden versoepeld en het is toegestaan om elkaar fysiek te ontmoeten,
zullen er ook in het gebied weer bijeenkomsten worden gehouden.

Bekijk de digitale informatiemarkt opnieuw
In december 2020 deelden wij de digitale informatiemarkt al eens in deze nieuwsbrief.
Hierin praatten we iedereen bij over de stappen die zijn gezet in 2020. Ook blikten we
vooruit naar 2021. We geven in de video onder andere informatie over de opgave van het
project, de tussenresultaten van de onderzoeken en een toelichting op de kansen rond
ruimtelijke kwaliteit per deelgebied. 

Inmiddels is de informatiemarkt al ruim 400 keer bekeken. Heb jij hem nog niet gezien?
Bekijk hem dan hieronder. Als je na het bekijken vragen hebt, dan kun je deze altijd stellen.

https://mailchi.mp/dd4b28d2dc13/nieuwsbrief-lob-van-gennep-november-4163757?e=b024dc7c11


Dit kan via de mail (info@lobvangennep.nl) of telefoon (088 - 88 90 354). Dan zoeken we
samen naar een geschikte manier om deze te beantwoorden.

Een paar vragen over de website
Op de website plaatsen wij alle beschikbare informatie over het project. Deze informatie
loopt uiteen van een uitleg over wat het project inhoudt, tot het laatste nieuws en van de
Lob Actueel afleveringen (video's met korte uitleg), tot downloads (rapporten, artikelen,
posters, etc.). 

Graag ontvangen wij, via deze vragenlijst, jouw mening over de website. Het invullen
duurt maar twee minuten. 

Alvast bedankt!
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