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Nieuwsbrief Lob van Gennep november 2021

In deze nieuwsbrief:

Enthousiaste gesprekken met bestuurders tijdens veldbezoek Lob van
Gennep
Commissie m.e.r. geeft advies over milieueffectrapport
Voorproefje: Bijzondere locaties langs het dijktraject Lob van Gennep
Verhalen achter de Dijk: Jan Peter en Gertjan Sengers

 

Enthousiaste gesprekken met bestuurders tijdens veldbezoek

Lob van Gennep

Acht overheden werken aan het project Lob van Gennep, waarin zij samen werken aan
dijken en aan het gebied. Om hen te informeren over het project is op 13 oktober een
veldbezoek georganiseerd. Bijna 50 (burger)raadsleden van de gemeenten Gennep en
Mook en Middelaar, statenleden van Limburg en Noord-Brabant en leden van het
algemeen bestuur van de betrokken waterschappen Limburg en Aa en Maas bezochten
het projectgebied en gingen met elkaar en het projectteam in gesprek.

Klik hier om het volledige nieuwsbericht te lezen

https://mailchi.mp/a65dbc7ce314/nieuwsbrief-lob-van-gennep-april-4531542?e=[UNIQID]
https://www.lobvangennep.nl/nieuws/enthousiaste-gesprekken-met-bestuurders-tijdens-veldbezoek-lob-van-gennep/158
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Commissie m.e.r. geeft advies over milieueffectrapport

De Commissie m.e.r. is een onafhankelijk orgaan dat adviseert over de inhoud van
milieueffectrapporten (MER). De Commissie geeft op twee momenten in het proces een
advies: een advies voor aanvang van het opstellen van de MER en een advies over het
rapport zelf. Het advies over het milieueffectrapport is op 2 november gepubliceerd. 

Voorproefje: Bijzondere locaties langs het dijktraject Lob van

Gennep

Klik hier om het advies van de Commissie m.e.r. te lezen

https://www.lobvangennep.nl/nieuws/commissie-mer-geeft-advies-over-milieueffectrapport/161
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Hoe versterken we de dijken in het gebied en benutten we kansen voor het ontwikkelen
van het gebied en het landschap? Het project Lob van Gennep ontwerpt de dijkversterking
en ruimtelijke maatregelen samen met de omgeving. Op enkele bijzondere locaties langs
het dijktraject liggen specifieke uitdagingen, bijvoorbeeld vanwege bijzondere
belevingswaarden en relatie met cultuurhistorisch erfgoed. De komende weken vertellen
we je, via onze website en sociale media, graag meer over de ideeën en mogelijke
oplossingen die gevonden zijn voor locaties in Middelaar, Milsbeek en Ottersum. In
onderstaande video krijg je vast een voorproefje.

Verhalen achter de Dijk: Jan Peter en Gertjan Sengers
Het project 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 dijkversterkingsplannen bespreken. In de serie ‘Verhalen achter de dijk’
delen we de komende periode enkele van deze verhalen. 

Het tiende verhaal is dat van Jan Peter en Gertjan Sengers. Al meer dan twee eeuwen is
het landgoed Bloemendal De Bulten in handen van de familie van Jan Peter. Vier
veldslagen maakte het mee, getuige een paar stevige kanonskogels uit de Tachtigjarige
Oorlog, maar ondanks die bewogen geschiedenis is het landschap zo goed als ongerept
gebleven. Dat willen vader Jan Peter en zoon Gertjan absoluut zo houden als het rivierduin
op hun landgoed in Milsbeek dienst gaat doen als natuurlijke waterkering.

Klik hier om het verhaal van Jan Peter en Gertjan te lezen

https://youtu.be/KXgusWVRqLs
https://www.lobvangennep.nl/nieuws/verhalen-achter-de-dijk-jan-peter-en-gertjan-sengers/156
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Contact  |  Afmelden   Heb je nog vragen? 
E  info@lobvangennep.nl 
T  088 - 88 90 354
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