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Terugblik brede omgevingswerkgroep 25 november 

Op 25 november vond de vierde brede omgevingswerkgroep plaats. Het was een digitale
bijeenkomst, waarvoor de leden van de zes omgevingswerkgroepen uitgenodigd werden.
22 personen namen deel. Tijdens de bijeenkomst werd de brede omgevingswerkgroep
bijgepraat over de onderzoeken, de ontwerp-voorkeursbeslissing en zienswijzen, de
participatie in de planuitwerkingsfase en de thema’s erfgoedstrategie en landschaps- en
groencompensatieplan.  

Klik hier om een volledige terugblik te lezen

https://mailchi.mp/390f69a5a9da/nieuwsbrief-lob-van-gennep-december-4537126?e=[UNIQID]
https://www.lobvangennep.nl/nieuws/terugblik-brede-omgevingswerkgroep-25-november-2021/166
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Lob van Gennep werkt aan erfgoedstrategie

Een tiental deskundigen boog zich donderdag 4 november over het thema erfgoed in het
projectgebied Lob van Gennep. Hiermee werd invulling gegeven aan de wens van
inwoners en leden van het Q-team (expertteam ruimtelijke kwaliteit) om een gezamenlijk
beeld te ontwikkelen over erfgoed in het projectgebied in relatie tot de beoogde
maatregelen voor hoogwaterveiligheid en de ruimtelijke kwaliteit.

Klik hier om het volledige nieuwsbericht te lezen

https://www.lobvangennep.nl/nieuws/lob-van-gennep-werkt-aan-erfgoedstrategie/164
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Bijzondere locaties langs het dijktraject Lob van Gennep

Hoe versterken we de dijken in het gebied en benutten we tegelijkertijd kansen voor het
verder ontwikkelen van het gebied en het landschap? Op enkele bijzondere locaties langs
het dijktraject liggen specifieke uitdagingen, bijvoorbeeld vanwege bijzondere
belevingswaarden of relatie met cultuurhistorisch erfgoed. De afgelopen weken hebben we
via onze website en sociale mediakanalen ideeën en mogelijke oplossingen gedeeld voor
locaties in Middelaar, Milsbeek en Ottersum. Een overzicht van de plannen voor deze
bijzondere locaties is vanaf nu te vinden op onze website.  
 

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

Klik hier om meer te lezen over de bijzondere locaties
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