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De bijeenkomst is goed bezocht  
mede door de aankondiging over de voorlichting over de Lob van Gennep. 
Er is ook een behoorlijk aantal “officials” gekomen: 
Burgemeester: Peter de Koning 
Veiligheid Marian Dinnissen (spreker) 
Contact persoon Jan Willem Strijbosch 
Gaston Claassen Rijkswaterstaat, RWS (spreker) 
Erik Bijlsma RWS 
Arjan van Hal Waterschap Peel en Maas, WPM (spreker) 
Jonas Diek WPM 
Rijn Dupont WPM 
Bert Felling WPM 
 

Na het welkom door Ronald Starrenburg (vz) en het jaarverslag (Han de Kreuk, secr.) leidde 
burgemeester De Koning het onderwerp ‘’Lob van Gennep’’ in. 
 

Arjan van Hal vertelde de geschiedenis van de ontwikkelingen na 1995 voor zover deze het 
waterschap betroffen. Hij gaf aan, dat de sluitkaden nu worden aangelegd om de 
overstromingskans op 1/250 te brengen. Dijkring 54 (wij dus) wordt in de komende jaren 
aangepakt. De prioritaire delen in 2016 en 217 en het overige pas in 2020 en 2024. Dit werd 
verder niet uitgewerkt. 
 

Gaston Claassens vertelde voor een deel hetzelfde verhaal maar nu belicht van uit het 
standpunt van RWS. Door het opsluiten van de rivier binnen kades ten zuiden van Milsbeek 
is er meer berging van water nodig bij een hoge afvoer, omdat anders het probleem bij 
Brabant wordt weggelegd. Hiervoor zijn overloopgebieden nodig zoals de Lob. De dijken 
worden op 1/250 gebracht met een waakhoogte van 30 cm om golfoverslag te voorkomen. 
Wanneer het echter een waterafvoer wordt die hoger ligt wordt 20 cm van die extra 
waakhoogte verwijderd om het water de Lob in te laten. Dit punt is nog niet geregeld, omdat 
in die situatie ook moet worden voorkomen, dat de hele dijk wegspoelt.  
Op de vraag wie dit beslist kwam geen duidelijk antwoord. WPM gaf aan, dat dit een zaak is 
tussen RWS en gemeente en zou moeten worden verwoord in het rampenplan (is kennelijk 
nog niet gebeurd). 
De afvoer van de Maas in 1995 was c.a. 2800 m³/sec. De bescherming gaat dan gelden tot 
een afvoer van ca. 3200 m³/sec. Er wordt nu mee gerekend, dat de maximale afvoer 3800 
m³/sec kan bedragen en deze kan door klimaatverandering oplopen tot 4200 m³/sec. 
 

Marjan Dinnissen legde in vrij algemene bewoordingen uit hoe de beslis-/gezagsstructuur 
van de rampenbestrijding er uit ziet. 
 

Doordat de discussie nogal warrig werd, zijn na de pauze de vragen geïnventariseerd, die er 
nog niet waren beantwoord en wel: 

1. Schade: wie betaalt en kan er een informatiefolder of flyer worden verspreid voor de 
inwoners van de Lob me daarin ook aandacht voor evacuatie en vluchtroutes?. 

2. Hoe zit het met bevoegdheden en het rampenplan? 
3. Wanneer de dijk wordt weggegraven over welke lengte gebeurt dit dan? 
4. Wanneer wordt de Lob ingezet? 
5. Gaat de overheid ervan uit, dat iedereen zich verzekert (premie € 5000 per jaar voor 

een uitkering van maximaal € 75.000)? 



6. Er werd te vergeefs geprobeerd een filmpje te starten. Kan dat filmpje op de website 
worden geplaatst? 

7. Er wordt 20 cm van de waakhoogte verwijderd en dan? 
8. Er is in het Deltaplan een dijkverlegging aangegeven, waardoor weliswaar de Lob 

wordt verkleind, maar ook de schade significant minder wordt. Dit zou urgent zijn, 
maar het is onduidelijk wanneer dat zou gebeuren. Het Deltaplan is ook nog in 
discussie. Kan hiervoor een tijdpad worden gegeven? 

9. Er wordt inzicht gevraagd in het concrete rampenbestrijdingsplan voor de Lob i.p.v. 
info over het rampenplan. 

10. Wat is het huidige beschermingsniveau – 1/250? 
 

De werkgroepen kregen het woord: 
Voor het Dorpsblad wordt gewerkt aan het convenant ten einde de continuïteit te 
waarborgen (Mart van Boekel). 
Jong en Oud en verbinding (Gerja van Hunen) vertelde over hun werk en gaf aan de 
toegankelijkheid van Milsbeek te inventariseren (looppaden, etc.) en mee te werken aan het 
tot stand komen van de huiskamer. 
Gerry Ehren vertelde over de klussendienst. Zij hadden in het jaar 14 aanvragen gehad. Maar 
daar zat ook tweewekelijks tuinonderhoud in en dat is niet de bedoeling. Wanneer er een 
vraag komt neemt hij contact op om te beoordelen of het verzoek binnen de klussendienst 
past. 
 

Ronald wierp een blik vooruit op de plannen die in de pijplijn zitten en Han vroeg aandacht 
voor de Zorg en kondigde het meldpunt aan. Tenslotte waren er nog enkele vragen en werd 
er geanimeerd nagepraat aan de bar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Milsbeker, nu  
Milsbeekse Vaas is uitgereikt aan 

Chris de Graaf  
voor het vele werk aan en zijn 
drijvende kracht achter Stonehands. 
 
 
 
  
 


