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Nieuwsbrief Lob van Gennep juli 2021

In deze nieuwsbrief:

Zienswijzeprocedure ontwerp-voorkeursbeslissing tot en met 22 juli 
Lob van Gennep lanceert interactieve kaart projectgebied
Informatiebijeenkomst ontwerp-voorkeursbeslissing nu terug te bekijken
Verhalen achter de dijk: Hans Korsten 

 

Zienswijzeprocedure ontwerp-voorkeursbeslissing tot en met 22

juli 
Je hebt nog tot en met 22 juli de mogelijkheid om een zienswijze te geven op de ontwerp-
voorkeursbeslissing en het milieueffectrapport. Je kunt de stukken bekijken en een
zienswijze indienen via www.platformparticipatie.nl/lobvangennep/. Kijk voor
aanvullende informatie over de zienswijzeprocedure op www.lobvangennep.nl/ontwerp-
voorkeursbeslissing-/ 
 

Lob van Gennep lanceert interactieve kaart projectgebied
Met het besluit van de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de ontwerp-
voorkeursbeslissing wordt steeds duidelijker op welke locaties dijkversterkingsmaatregelen
worden genomen en waar maatregelen kunnen komen ter versterking van de ruimtelijke
kwaliteit. Om al deze maatregelen op een heldere manier toe te lichten, is een interactieve
kaart van het projectgebied beschikbaar.

Klik hier om de interactieve kaart te bekijken

https://mailchi.mp/76c57744a6eb/nieuwsbrief-lob-van-gennep-april-4512570?e=[UNIQID]
http://www.platformparticipatie.nl/lobvangennep/?fbclid=IwAR2gXoiUwVrCcCTk_7C_f6K8P5sdu8F2lTVFGXuE26DJz5V_zrcAOdBvlkc
http://www.lobvangennep.nl/ontwerp-voorkeursbeslissing-/?fbclid=IwAR2g1gHSU86rzK5xyrivmmHrdbiwAgbFtoCAQiBIWMvtdapdknvsiy2re3U
https://www.lobvangennep.nl/nieuws/lob-van-gennep-lanceert-interactieve-kaart-projectgebied/137
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Informatiebijeenkomst ontwerp-voorkeursbeslissing nu terug te

bekijken
Op 22 en 24 juni vonden er digitale informatieavonden plaats over de ontwerp-
voorkeursbeslissing. De bijeenkomsten zijn opgenomen en nu beschikbaar als video die je
terug kunt bekijken. Tijdens de informatieavonden nam het projectteam de ontwerp-
voorkeursbeslissing door en de procedure die daarbij hoort. Eerst werd het dijktraject
besproken dat onderdeel uitmaakt van de ontwerp-voorkeursbeslissing en vervolgens de
ruimtelijke maatregelen die daarbij horen. Tot slot werd de procedure om een zienswijze in
te dienen en de verdere planning voor het project toegelicht. 

Klik hier om de video te bekijken

https://www.lobvangennep.nl/nieuws/informatiebijeenkomst-ontwerp-voorkeursbeslissing-nu-terug-te-bekijken/136
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Verhalen achter de dijk: Hans Korsten 
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 vijfde verhaal in de serie is afkomstig van Hans Korsten uit Middelaar. Hij is van
oorsprong geen Limburger, maar kent de Maas al zijn hele leven. Hij groeide op in een
boerderij aan de winterdijk van de Maas in Rosmalen. Later zag Hans hoe bedreigend de
rivier kan worden. Hij was in het sportcentrum van Gennep toen daar in 1993 de dijk
doorbrak en hij hielp zandzakken stapelen in Middelaar tijdens het hoogwater in 1995.
Toen het project Lob van Gennep startte, voerde hij actie tegen twee alternatieven,
waaronder de ‘schuif’. “Gelukkig zijn die opties van de baan.”

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

Klik hier om het verhaal van Hans te lezen

mailto:info@lobvangennep.nl
https://www.lobvangennep.nl/contact
https://lobvangennep.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=7e073090e4554aa7eb81c2637&id=9f5f9b0bed&e=[UNIQID]&c=f76b861d61
mailto:info@lobvangennep.nl
https://www.facebook.com/Lob-van-Gennep-413315819234047/
https://twitter.com/LobVanGennep
https://www.lobvangennep.nl/
https://www.lobvangennep.nl/nieuws/verhalen-achter-de-dijk-hans-korsten/135
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