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Uitgebreid natuuronderzoek vanaf juni
Verhalen achter de dijk: Jan Simons
‘Tour de Dijk’ ook langs Middelaar
Paaltjes gezien in het veld – ronde 2?

Ontwerp-voorkeursbeslissing voor de zomer ter inzage
Naar verwachting neemt de minister van Infrastructuur en Waterstaat voor de zomer van
2021 een besluit over het voorkeursalternatief voor de dijkversterking bij de Lob van
Gennep. Vanaf dat moment liggen de ontwerp-voorkeursbeslissing en het
milieueffectrapport ter inzage en start de zienswijzetermijn van 6 weken. Zodra dit bekend
is, zal het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dit bekend maken in de
Staatscourant en meerdere huis-aan-huisbladen. Het project Lob van Gennep zal hierover
berichten via haar website, deze nieuwsbrief, in de huis-aan-huisbladen en (online)
informatiemarkten. Houd onze kanalen dus in de gaten.

Uitgebreid natuuronderzoek vanaf juni
In juni start een uitgebreid natuuronderzoek in het projectgebied Lob van Gennep. Het
onderzoek heeft de looptijd van een jaar en bekijkt het voorkomen van beschermde dieren plantensoorten in het gebied gedurende vier seizoenen. Het natuuronderzoek is het
vervolg op een verkennend onderzoek dat is uitgevoerd in november en december van
2020. Dat onderzoek vond plaats in enkele delen van het plangebied. Het huidige
onderzoek wordt uitgevoerd over het gehele dijktraject van bestaande en nieuwe dijken en
een zone daaromheen.
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Klik hier voor het volledige nieuwsbericht

Verhalen achter de dijk: Jan Simons
Het projectteam van de Lob van Gennep spreekt regelmatig met inwoners en
ondernemers over de dijkversterkingsopgave. Het zijn vaak persoonlijke verhalen waarin
mensen hun relatie met het water en de Lob van Gennep bespreken. Enkele van deze
verhalen gaan wij de komende tijd met u delen in de serie ‘Verhalen achter de dijk’.
Het derde verhaal is afkomstig van Jan Simons. Volgens Jan ligt Middelaar in het mooiste
gebied van Nederland. Hij is geboren en getogen in Plasmolen en woont sinds 1994 in
Middelaar. Hij verhuisde niet lang na het hoogwater van 1993. Als lid van twee
omgevingswerkgroepen én voorzitter van de Dorpsraad Middelaar-Plasmolen, volgt Jan de
dijkverstekingsplannen rond het dorp op de voet. “Dit is de tijd om na te denken over het
nog mooier maken van onze omgeving.”

Klik hier om het verhaal van Jan te lezen
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‘Tour de Dijk’ ook langs Middelaar
Van 1 tot en met 16 mei 2021 was het de landelijke Week van ons Water. Tijdens deze
week fietste Jos Teeuwen, bestuurder bij Waterschap Limburg en fervent fietser, de Tour
de Dijk: een fietstocht over de Limburgse dijken en langs verschillende
dijkversterkingsprojecten. Op 5 mei arriveerde de tour in Middelaar, waar Jos samen met
Ton Herings, raadslid van Mook en Middelaar, over het dijktracé fietste.

Klik hier voor het volledige nieuwsbericht

https://mailchi.mp/60d9a2bdefd8/nieuwsbrief-lob-van-gennep-april-4506114?e=[UNIQID]

3/5

31-5-2021

Nieuwsbrief Lob van Gennep mei

Paaltjes gezien in het veld – ronde 2?
Sinds dinsdag 20 april kun je bij de Henakker in Ottersum en op enkele locaties langs de
Bloemenstraat in Milsbeek paaltjes zien staan. Dit is een vervolg op een actie eind oktober
vorig jaar. Op de geplaatste paaltjes is een oranje plakbandje aangebracht. De bovenzijde
van dit bandje geeft aan hoe hoog de waterkering zal worden als deze daar komt te liggen.

Klik hier voor het volledige nieuwsbericht
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