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In deze nieuwsbrief:

Dijktracé bij Zelder bekend
Tracé Mook en Middelaar in vogelvlucht
Stel je vragen aan het projectteam

 

Dijktracé bij Zelder bekend

Het projectteam heeft de afgelopen maanden het zoekgebied van het dijktraject in Zelder
verder uitgewerkt. Door middel van paaltjes zijn de ligging en de hoogte van drie varianten
in beeld gebracht. Daarnaast zijn drempelhoogtes van woningen ingemeten en
afbeeldingen gemaakt waarin dijkvarianten zijn opgenomen die het (effect op het) uitzicht
vanuit woningen in beeld brachten. Al deze inspanningen vormden input om tijdens de
bijeenkomst in december te komen tot een keuze voor het gewenste dijktracé bij Zelder.

Klik hier om het volledige nieuwsbericht te lezen

https://mailchi.mp/4ef007f24430/nieuwsbrief-lob-van-gennep-september-5384916?e=%5BUNIQID%5D
https://www.lobvangennep.nl/nieuws/dijktrace-bij-zelder-bekend/227


Tracé Mook en Middelaar in vogelvlucht

Het project Lob van Gennep werkt in het hele projectgebied aan maatregelen om de
waterveiligheid te verbeteren en de ruimtelijke kwaliteit te versterken. In een reeks video's
nemen we je in vogelvlucht mee langs de belangrijkste plekken. Bekijk in onderstaande
video de plannen voor Mook en Middelaar. 

Stel je vragen aan het projectteam

Heb je een vraag over het project, neem dan zeker eerst een kijkje op onze websitepagina

https://youtu.be/zG3bu7w4Tck


met veelgestelde vragen. Mocht jouw vraag daarmee nog niet zijn beantwoord, neem dan
gerust contact met ons op via 088-8890354 of info@lobvangennep.nl. 
 
Je kan ook gebruikmaken van een inloopspreekuur in onze projectruimte (Kerkstraat 25 in
Milsbeek). We zijn aanwezig op maandag en dinsdag. Wil je een afspraak maken? Bel of
mail dan naar bovenstaande contactgegevens. 
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