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Terugkijken op 2022 

Het jaar is bijna ten einde. Een goed moment om terug te blikken op de gebeurtenissen
van het afgelopen jaar. We verzamelden ze in een terugblik die je kan lezen via
onderstaande button.

Lob van Gennep in vogelvlucht

In onderstaande video nemen we je in vogelvlucht mee door het prachtige projectgebied.

Klik hier voor een terugblik op het jaar 2022

https://mailchi.mp/927274071d41/nieuwsbrief-lob-van-gennep-september-5373664?e=%5BUNIQID%5D
https://www.lobvangennep.nl/nieuws/lob-van-gennep-kijkt-terug-op-2022/225


Bijpraten over dijkversterkingsplannen in Middelaar

Op dinsdag 6 december werden inwoners en belangstellenden tijdens een
inloopbijeenkomst bijgepraat over het dijktraject vanaf de keersluis in Mook tot en met de
Voordijk in Middelaar. Drie hoofdthema’s stonden centraal: de plannen uit de
voorkeursbeslissing, het watersysteem in het gebied en de woningbouwplannen aan het
Kerkplein.

Klik hier om het volledige nieuwsbericht te lezen

https://www.youtube.com/watch?v=8gy0S6bUeyA
https://www.lobvangennep.nl/nieuws/bijpraten-over-dijkversterkingsplannen-in-middelaar/222


Geslaagd werkatelier over dijktraject Mook-Middelaar

Op 6 december vond een werkatelier plaats voor het uitwerken van de
dijkversterkingsplannen op het tracé keersluis Mook-Middelaar. In deze fase van het
project worden de maatregelen steeds concreter uitgewerkt. Daarvoor is de hulp en kennis
van mensen die in het gebied wonen belangrijk. Voor het werkatelier werden daarom
grondeigenaren en pachters van percelen die direct aansluiten op de huidige dijk tussen
de Cuijksesteeg nabij Mook en de Kopseweg in Middelaar uitgenodigd. 

Klik hier om het volledige nieuwsbericht te lezen

https://www.lobvangennep.nl/nieuws/geslaagd-werkatelier-over-dijktraject-mook-middelaar/223


Lob van Gennep brengt verkeersstromen rond Kleefseweg in

kaart

Hoeveel fietsers en voertuigen maken gebruik van de wegen in de omgeving van de
Kleefseweg bij Ven-Zelderheide? Het project Lob van Gennep brengt het deze maand in
kaart. De informatie wordt gebruikt bij het ontwerpen van de dijk langs de provinciale weg.

Klik hier om het volledige nieuwsbericht te lezen

https://www.lobvangennep.nl/nieuws/lob-van-gennep-brengt-verkeerstromen-rond-kleefseweg-in-kaart/221


Wij maken de Dijk: Abe Veenstra en Geert de Vries

Het bouwen en versterken van dijken is nodig om mensen te beschermen tegen
hoogwater. Ook moeten de dijken goed in het landschap passen en meerwaarde bieden
voor de mensen die er wonen. Landschapsarchitect Abe Veenstra en ruimtelijk
integrator Geert de Vries zetten zich daarvoor in.

Lees hier het hele verhaal van Abe en Geert

https://www.lobvangennep.nl/nieuws/wij-maken-de-dijk-abe-veenstra-en-geert-de-vries/224


Het projectteam Lob van Gennep wenst je prettige feestdagen en

een gezond en gelukkig 2023
Het projectteam is vanwege kerstvakantie beperkt bereikbaar tot 9 januari.

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