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In deze nieuwsbrief:
 

Lob van Gennep kijkt terug op 2021

Het jaar 2021 is bijna ten einde. Een mooi moment om terug te blikken op enkele mijlpalen
en hoogtepunten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden binnen het project. 

Op weg naar ‘Reguliere Dijken’  
In de zomer maakte de minister van Infrastructuur en Waterstaat bekend dat het alternatief
‘Reguliere Dijken’ in de ontwerp-voorkeursbeslissing is opgenomen als
voorkeursalternatief. Een belangrijk moment, want hiermee kwam een einde aan twee jaar
intensief onderzoek. Om de keuze voor ‘Reguliere Dijken’ helder toe te lichten, werden
digitale informatieavonden georganiseerd en lanceerden we een interactieve kaart.
Bestuurders van de acht betrokken overheden kwamen in oktober naar het gebied tijdens
een veldbezoek en werden op enkele bijzondere locaties bijgepraat over de
dijkversterkingsplannen. 

In gesprek met de omgeving 
De keuze voor ‘Reguliere Dijken’ is mede tot stand gekomen door de inzet van de mensen
uit het gebied. Tijdens werkateliers, omgevingswerkgroepen en keukentafelgesprekken
werden de plannen voor de dijkversterking en de ruimtelijke opgave uitvoerig besproken.
Alle ideeën die tijdens deze gesprekken zijn aangedragen, zijn onder meer verzameld in
werkboeken en een ideeënboek en heeft uiteindelijk geleid tot een werkatlas die als
naslagwerk voor het project gebruikt kan worden. Tijdens de gesprekken over de
dijkversterkingsopgave, kwamen we ook meer te weten over de inwoners en hun relatie
met het water. Enkele van deze verhalen zijn dit jaar uitgewerkt in de serie Verhalen
achter de Dijk. 

Voorbereiden van de planuitwerkingsfase   

https://mailchi.mp/dd787d429955/nieuwsbrief-lob-van-gennep-december-4539654?e=[UNIQID]
https://www.lobvangennep.nl/nieuws/minister-kiest-voor-reguliere-dijkversterking-bij-lob-van-gennep-ontwerp-voorkeursbeslissing-6-weken-ter-inzage/132
https://www.lobvangennep.nl/nieuws/informatiebijeenkomst-ontwerp-voorkeursbeslissing-nu-terug-te-bekijken/136
https://www.lobvangennep.nl/nieuws/lob-van-gennep-lanceert-interactieve-kaart-projectgebied/137
https://www.lobvangennep.nl/nieuws/enthousiaste-gesprekken-met-bestuurders-tijdens-veldbezoek-lob-van-gennep/158
https://www.lobvangennep.nl/media/bijzondere-locaties
https://www.lobvangennep.nl/nieuws/vier-werkboeken-voorlopig-beeld-dijkversterking/111
https://www.lobvangennep.nl/nieuws/ruimtelijke-kansen-lob-van-gennep-verzameld-in-ideeenboek/108
https://www.lobvangennep.nl/nieuws/werkatlas-lob-van-gennep/154
https://www.lobvangennep.nl/media/verhalen-achter-de-dijk-
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In de planuitwerkingsfase worden de plannen voor ‘Reguliere Dijken’ in detail uitgewerkt.
Dit jaar startten al een aantal onderzoeken waarvan de resultaten een bijdrage leveren aan
het meer in detail uitwerken en ontwerpen van de plannen. Zo loopt er op dit moment een
grondonderzoek naar de draagkracht van de ondergrond en eventuele aanwezigheid van
verontreinigingen in de bodem. Daarnaast loopt er ook een uitgebreid natuuronderzoek
waarin gedurende een jaar wordt gekeken naar het voorkomen van beschermde dier- en
plantensoorten. Op het gebied van erfgoed werd de eerste hand gelegd aan een strategie
om zo een beeld te ontwikkelen over de mogelijkheden om erfgoed meer beleefbaar te
maken in het projectgebied. 

Planning voor 2022 
Naar verwachting neemt de minister in het voorjaar van 2022 de definitieve
voorkeursbeslissing. Ook wordt dan de Nota van Antwoord gepubliceerd, met daarin de
beantwoording van de ingediende zienswijzen bij de ontwerp-voorkeursbeslissing. 
De keuze van de minister markeert het einde van de verkenning en de start van de
planuitwerkingsfase. Net zoals in de verkenningsfase wordt de omgeving ook bij deze fase
nauw betrokken. Begin 2022 blikken we vooruit op de stappen die volgen na de
voorkeursbeslissing. Via deze nieuwsbrief, onze sociale mediakanalen en website blijft u
altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Stadsgids Ad Janssen op pad in het gebied

Ad Janssen is stadsgids in Gennep en kent het gebied op zijn duimpje. Hij vertelt je in
onderstaande video dan ook graag over de mooie omgeving in de buurt van het
Genneperhuis en de activiteiten die je daar kunt ondernemen. In het verlengde van de
dijkversterking deelt Ad zijn ideeën om het gebied nog aantrekkelijker te maken.

https://www.lobvangennep.nl/nieuws/grondonderzoek-van-start/153
https://www.lobvangennep.nl/nieuws/uitgebreid-natuuronderzoek-vanaf-juni/130
https://www.lobvangennep.nl/nieuws/lob-van-gennep-werkt-aan-erfgoedstrategie/164
https://www.lobvangennep.nl/nieuws/
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Het projectteam Lob van Gennep wenst je
prettige feestdagen en een gezond en gelukkig

2022

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

https://www.youtube.com/watch?v=i2MGFFgASuk
mailto:info@lobvangennep.nl
https://www.lobvangennep.nl/contact
https://lobvangennep.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=7e073090e4554aa7eb81c2637&id=9f5f9b0bed&e=[UNIQID]&c=887d5fed79
mailto:info@lobvangennep.nl
https://www.facebook.com/Lob-van-Gennep-413315819234047/
https://twitter.com/LobVanGennep
https://www.lobvangennep.nl/

