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Partners ondertekenen bestuursovereenkomst

Alle samenwerkingspartners binnen het project Lob van Gennep hebben hun
handtekening gezet onder de bestuursovereenkomst. Met deze overeenkomst zijn de
afspraken voor de dijkversterking, de maatregelen voor de verbetering van de ruimtelijke
kwaliteit zoals beschreven in de voorkeursbeslissing en de maatregelen die in het kader
van de Kaderrichtlijn Water in de Milsbeekse uiterwaard worden genomen, vastgelegd.

Klik hier om het volledige nieuwsbericht te lezen

https://mailchi.mp/381b0a17d472/nieuwsbrief-lob-van-gennep-juli-5232360?e=[UNIQID]
https://www.lobvangennep.nl/nieuws/laatste-nieuws/partners-lob-van-gennep-ondertekenen-bestuursovereenkomst


Werkateliers over dijktracé Zelder en Milsbeekse Uiterwaard
In de maand juli vonden er twee werkateliers plaats in het projectgebied. Tijdens een
atelier in Ven-Zelderheide stond de vraag centraal hoe te komen tot het beste tracé voor
de nieuw aan te leggen dijk in het gebied Zelder. In Milsbeek sprak het projectteam met
belanghebbenden over de plannen in de Milsbeekse Uiterwaard. Lees hieronder beide
terugblikken van de werkateliers. 

 

Lees hier de terugblik van het werkatelier in Ven-Zelderheide

Lees hier de terugblik van het werkatelier in Milsbeek

https://www.lobvangennep.nl/nieuws/laatste-nieuws/in-gesprek-over-de-nieuwe-dijk-bij-zelder
https://www.lobvangennep.nl/nieuws/laatste-nieuws/bewoners-enthousiast-over-plannen-voor-milsbeekse-uiterwaard


Stuurgroep stelt kaders erfgoedstrategie vast
De stuurgroep van het project Lob van Gennep stelde recent de kaders van de
erfgoedstrategie vast. Deze strategie beschrijft de aanpak om het aanwezige erfgoed in
het projectgebied te behouden, te ontwikkelen en te beschermen.

Klik hier om het volledige nieuwsbericht te lezen

https://www.lobvangennep.nl/nieuws/laatste-nieuws/stuurgroep-stelt-kaders-erfgoedstrategie-vast


Verhalen achter de Dijk: Ronald Starrenburg

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 deze verhalen.

In het elfde verhaal vertelt Milsbekenaar en wandelgids Ronald Starrenburg enthousiast
over de plannen van het project voor de Milsbeekse uiterwaard; het gebied in de
uiterwaard achter de steenfabriek in Milsbeek tussen het natuurgebied Gebrande Kamp en
de monding van de Niers in de Maas. Onderdeel hiervan zijn de Kaderrichtlijn Water-
maatregelen die in samenwerking met Rijkswaterstaat worden uitgevoerd.

Fijne vakantie

Namens het projectteam Lob van Gennep wensen wij je een fijne zomervakantie toe! Van
8 tot en met 21 augustus zijn we zelf ook op vakantie. Vragen gesteld via
info@lobvangennep.nl worden beantwoord na de vakantie. Alvast dank voor je begrip.

Klik hier om het hele verhaal van Ronald te lezen

mailto:info@lobvangennep.nl
https://www.lobvangennep.nl/nieuws/laatste-nieuws/verhalen-achter-de-dijk-ronald-starrenburg
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