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Nieuwsbrief Lob van Gennep mei 2022

In deze nieuwsbrief:

Yvonne van Kruchten nieuwe projectdirecteur Lob van Gennep
Maatregelen voorkeursbeslissing in interactieve kaart
Al wandelend wegwijs in dijkversterkingsplannen Milsbeek

 

Yvonne van Kruchten nieuwe projectdirecteur Lob van Gennep

Eind maart nam de minister van Infrastructuur en Waterstaat de voorkeursbeslissing voor
het project Lob van Gennep. Met deze beslissing eindigde de verkenningsfase en startte
de planuitwerkingsfase. De fase-overgang markeerde ook een verandering binnen het
projectteam. Bart van Bussel neemt afscheid als projectdirecteur en wordt opgevolgd door
Yvonne van Kruchten.

Maatregelen voorkeursbeslissing in interactieve kaart

Afgelopen zomer lanceerde het project Lob van Gennep al een interactieve kaart met
daarop de maatregelen uit de ontwerp-voorkeursbeslissing. In het kader van de recent
genomen voorkeursbeslissing is er vanaf vandaag een update van de kaart beschikbaar.

Klik hier om het volledige nieuwsbericht te lezen

Klik hier om de kaart te bekijken
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Al wandelend wegwijs in dijkversterkingsplannen Milsbeek

Zaterdag 23 april vond in Milsbeek een bijzondere wandeling plaats. Leden van
wandelgidsen Milsbeek, Stichting Sl!m en Stichting Cultuurbehoud Milsbeek werden door
het projectteam Lob van Gennep bijgepraat over de dijkversterking en de kansen om het
gebied aantrekkelijker te maken. Op verzoek van de wandelgidsen werd specifiek
ingegaan op de plannen in Milsbeek. Het project Lob van Gennep biedt namelijk ook
mogelijkheden om het wandelnetwerk langs de Maas uit te breiden.
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