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Inloopbijeenkomst Middelaar op 6 december

Op dinsdag 6 december vindt van 19.00-21.30 uur een inloopbijeenkomst Lob van
Gennep plaats in De Koppel, Dorpsstraat 45 in Middelaar. De bijeenkomst gaat specifiek
over het dijktraject vanaf de keersluis in Mook tot en met de Voordijk in Middelaar. 

Leden van het projectteam praten je bij over de voortgang van het project en geven een
doorkijk naar het verder uitwerken van de plannen in 2023. Ook komen de
woningbouwontwikkelingen van woningcorporatie Destion op het kerkplein in relatie tot de
dijkversterking aan de orde. Natuurlijk is er gelegenheid om vragen te stellen.

Aanmelden is niet nodig en je kan op ieder gewenst moment binnenlopen.

Inloopbijeenkomsten over de dijktrajecten in de kernen Milsbeek, Ottersum en Ven-
Zelderheide worden gepland vanaf januari 2023.

Klik hier om het volledige nieuwsbericht te lezen

https://www.lobvangennep.nl/nieuws/inloopbijeenkomst-middelaar-op-6-december/217


Samenwerkende overheden op bezoek in projectgebied

Aan het project Lob van Gennep werken acht overheden samen om het gebied veiliger en
mooier te maken. Om hen te informeren, werd op 23 november een veldbezoek
georganiseerd. Ruim 30 bestuurders, volksvertegenwoordigers en ambtenaren bezochten
het projectgebied en gingen met elkaar en het project in gesprek.
 

Lob van Gennep brengt objecten langs dijktracé in kaart

Klik hier om het volledige nieuwsbericht te lezen

https://www.lobvangennep.nl/nieuws/samenwerkende-overheden-op-bezoek-in-projectgebied/219


Onderzoeksbureau Geonius werkt in de periode november tot en met januari aan het
inmeten van objecten in het projectgebied. Hierbij worden alle objecten in kaart gebracht
die zich langs het dijktracé bevinden. De informatie wordt gebruikt bij het vormgeven van
het nieuwe dijktracé.
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