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Nieuwsbrief Lob van Gennep september 2021

In deze nieuwsbrief:

Vooruitblik zienswijzeprocedure ontwerp-voorkeursbeslissing
Lob van Gennep in Topic regiomagazine Maasduinen
Verhalen achter de dijk: Mario van Schaijk
Oproep voor foto’s en videobeelden hoogwater juli

 

Vooruitblik zienswijzeprocedure ontwerp-voorkeursbeslissing
Afgelopen juni maakte de minister van Infrastructuur en Waterstaat bekend dat het
alternatief ‘Reguliere Dijken’ is opgenomen in de ontwerp-voorkeursbeslissing voor de Lob
van Gennep. Op de beslissing van de minister hadden mensen van 11 juni tot en met 22
juli de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Nu de ingediende zienswijzen binnen
zijn, blikken we vooruit op de volgende belangrijke stappen binnen het project.

Klik hier om het volledige nieuwsbericht te lezen

https://mailchi.mp/2efdb35fcf85/nieuwsbrief-lob-van-gennep-april-4519222?e=[UNIQID]
https://www.lobvangennep.nl/nieuws/vooruitblik-zienswijzeprocedure-ontwerp-voorkeursbeslissing/145
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Lob van Gennep in Topic regiomagazine Maasduinen
In de zomereditie van Topic regiomagazine Maasduinen vind je een artikel over de Lob van
Gennep. Daarin lees je over het besluit van de minister voor 'Reguliere Dijken', de
geplande natuuronderzoeken en komen twee inwoners uit het gebied aan het woord; Harm
Weijers uit Ven-Zelderheide en Marie-Louise Mans: voorzitter van voetbalclub Achates uit
Ottersum. 

Verhalen achter de dijk: Mario van Schaijk
Het projectteam van de Lob van Gennep spreekt regelmatig met inwoners en
ondernemers over de dijkversterkingsopgave. Het zijn vaak persoonlijke verhalen waarin

Klik hier om het artikel te lezen

https://www.lobvangennep.nl/nieuws/lob-van-gennep-in-topic-regiomagazine-maasduinen/140
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mensen hun relatie met het water en de Lob van Gennep bespreken. Enkele van deze
verhalen gaan wij de komende tijd met je delen in de serie ‘Verhalen achter de dijk’. 

Verhaal nummer zeven komt van Mario van Schaijk. Officieel woont hij in Gennep, maar
Mario beschouwt zichzelf een inwoner van Ottersum. Zijn huis staat net buiten de
dorpsgrenzen en vanuit zijn achtertuin heeft hij een schitterend uitzicht op het Niersdal en
de dijk. Toen het project Lob van Gennep van start ging, besloot hij deel te nemen aan de
werkateliers. “De dijk is een verlengstuk van mijn achtertuin. Daar denk ik graag over
mee.”

Oproep voor foto’s en videobeelden hoogwater juli
Tijdens het hoogwater in de Maas afgelopen juli maakten we enkele videobeelden in het
gebied. Je kunt op onderstaande button klikken om de video te bekijken. 

Daarnaast hebben talloze mensen beelden gemaakt in de omgeving. Het project
verzamelt beschikbaar beeldmateriaal om te gebruiken in een terugblik, en
als naslagwerk. Heb jij tijdens het hoogwater foto's of videobeelden gemaakt die je wilt
delen met ons? Dan kan je deze mailen naar info@lobvangennep.nl (maximaal
10MB). Je kunt Wetransfer gebruiken wanneer de bestanden samen meer dan 10MB zijn.
Voorzie alle foto’s en video’s indien mogelijk van een duidelijke locatieomschrijving. Alvast
dank voor het delen!

Klik hier om het verhaal van Mario te lezen

Klik hier om de video te bekijken

mailto:info@lobvangennep.nl
https://wetransfer.com/
https://www.lobvangennep.nl/nieuws/verhalen-achter-de-dijk-mario-van-schaijk/143
https://www.lobvangennep.nl/nieuws/oproep-voor-fotos-en-videobeelden-hoogwater-juli/147
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Contact  |  Afmelden   Heb je nog vragen? 
E  info@lobvangennep.nl 
T  088 - 88 90 354
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