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Gemeente Gennep

Samen maken we Gennep! Ook nu.
We zijn trots op alle mensen die
zich, ook in deze tijd, met hart en
ziel inzetten voor hun medemens!
Om hen een hart onder de riem te
steken, hangen op verschillende
locaties spandoeken waar iedereen
een eigen boodschap op mag
zetten.

Gaat u even naar buiten voor een
frisse neus? Neem dan een watervaste stift mee en schrijf of teken iets
moois op het spandoek op één van de
onderstaande locaties. Houd daarbij
wel 1,5 meter afstand van elkaar.
Kijk op www.gennep.nl/corona
voor meer informatie over het
coronavirus.

-	Norbertushof, tegenover de
beweegtuin
- Libermannhof, Spoorstraat
-	Dichterbij hoofdkantoor,
Zwerfheide
-	Dichterbij Winterheide,
Stiemensweg
-	Dichterbij De Ziep,
Siebengewaldseweg
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Buiten de schoolvakanties ook op

Team
Toegang
is ’suur
ochtends
13.30
- 19.00
woensdag bereikbaar
van 13.30 – 16.00
uur.
telefonisch
Dinsdag t/m vrijdag:voor
9.00vragen
- 12.00 uur
over zorg, welzijn en opvoeding op
Buiten de schoolvakanties ook op
(0485)
49 41 44.
Omgevingsloket

woensdag van 13.30 – 16.00 uur.
(Wonen, omgeving en ondernemen)
Zorgloket (Zorg, werk en inkomen)
Omgevingsloket
Maandag t/m vrijdag: 9.00 – 12.00 uur
(Wonen, omgeving en ondernemen)
’s Middags alleen op afspraak
Zorgloket (Zorg, werk en inkomen)
Maandag t/m vrijdag: 9.00 – 12.00 uur
Telefonische bereikbaarheid
’s Middags
alleen
op afspraak
Vanwege
het
coronavirus
Het gemeentekantoor
kunt u vragen
op werk-we
udagen
zoveel
mogelijk
thuis
te
blijven.
bellen tussen 9.00 en 12.00 uur
Telefonische
bereikbaarheid
Wilt
u toch even
een ommetje
en maandag
t/m donderdag
ook tussen
Het gemeentekantoor
u op werkmaken?
Let
dan
opDe
inkunt
de natuur.
13.00 en 16.30 uur.
loketten
zijnHet
op
dagen
bellentijd
tussen
9.00inen
12.00
uur
is
al
langere
droog
onze
werkdagen telefonisch bereikbaar regio.
van
en maandag
ook tussen
Het
datt/m
er donderdag
brand ontstaat
in
9.00risico
tot 12.00
uur.
13.00
en 16.30 uur.wordt
De loketten
zijn op
een
natuurgebied
hierdoor
werkdagen telefonisch bereikbaar van
groter.
Niet tevreden?
9.00 tot 12.00 uur.
Vindt u dat u onjuist bent behandeld
Rookverbod
door de gemeente? Dan kunt u een
Een
Nietnatuurbrand
tevreden? is onvoorspelbaar:
klacht indien bij de klachtencoördinator.
een
klein
brandje
in bent
het bos
of op
Vindt
u dat
u onjuist
behandeld
Hiervoor is een formulier beschikbaar.
Gemeentekantoor
de
hei
kan
snel
uit
de
hand
lopen.
door de gemeente? Dan kunt u een
Dit kunt u downloaden via de website
Natuurbranden
vaak wél te
klacht indien bij zijn
de klachtencoördinator.
van
de gemeente of opvragen bij de
gesloten
voorkomen.
De formulier
meeste van
deze
Hiervoor is een
beschikbaar.
klachtencoördinator:
0485 – (maandag
494 241.
Gemeentekantoor
Op
Tweede Paasdag
branden
namelijk
Dit kunt ontstaan
u downloaden
via dedoor
website
13
april
2009)ofDaarom
isopvragen
het gemeentemenselijk
gedrag.
is bij
hetde
van
de
gemeente
gesloten
U kunt deze gemeenterubriek nalezen
tussen
1 april
en Paasdag
1 oktober
verboDe gemeente Gennep heeft een
kantoor
de gehele
dag
gesloten.
klachtencoördinator:
0485
– (maandag
494 241.
Op
op
onzeTweede
website. Kijk
op
www.gennep.nl

Voorkom brand
in de natuur

Nieuwe dorpsondersteuner Heijen

Wat te doen bij brand?
Ontdekt u een brand in een natuurgebied? Waarschuw dan onmiddellijk de brandweer door 112 te
bellen. Geef duidelijk aan waar de
brand zich bevindt. Denk hierbij
aan herkenbare punten zoals een
ANWB-paddenstoel, informatieborden, straatnamen of gps-coördinaten. Verlaat het gebied zo snel
mogelijk tegen de wind- of rookrichting in. Probeer de brandweer op te
vangen voor eventueel aanvullende
informatie.

Ontvangt u het gemeentenieuws
liever digitaal in uw mailbox?
Meld u dan aan voor onze
nieuwsbrief via www.gennep.nl/
digitalenieuwsbrief.

Besluiten B&W

Wilma Kroon wil als nieuwe dorpsondersteuner van Heijen iets voor
de mensen betekenen. Ook in deze
tijd, waarin alles anders gaat dan
normaal, laat Wilma zien dat er veel
mogelijk is. Zij kijkt mee met wat
mensen zelf kunnen doen en wat
hun omgeving of dorp voor ze kan
betekenen. Ze brengt de juiste men-

Het college:
•	besluit met terugwerkende kracht
vanaf 20 maart 2020 de maatregelen tot bevoorschotting van
ondernemers in het kader van de
Tozo vast te stellen;
•	besluit de Verordening Beschermde Houtopstanden Gennep op 1
mei 2020 in werking te laten treden, de Kaart Waardevolle Bomen
en Beschermde houtopstanden
2020 vast te stellen en informeert
de raad hierover per brief;
•	besluit het ontwerpwijzigingsplan
‘Panoven 11, Gennep’ ter inzage
te leggen;
•	besluit het ontwerpbestemmingsplan ‘Nijmeegseweg ong Gennep’
ter inzage te leggen;
•	stelt het wijzigingsplan ‘Nijmeegsesen met elkaar in contact.
weg 68, Gennep’ ongewijzigd vast;
•	stelt de tarieventabel bij de verHeeft u een vraag over iets dat in
ordening staangeld 2020 vast met
uw omgeving speelt? Of heeft u een
ingang van 1-7-2020;
vraag over of door de coronacrisis?
•	besluit de raamovereenkomst
Dan kunt u terecht bij een van de
met Otolift Trapliften B.V. voor de
dorps- en wijkondersteuners. Kijk op
levering van trapliften te verlenwww.gennep.nl/dorpswijkondersteuners
gen met ingang van 1 november
2020 tot en met 31 oktober 2022.
voor de contactgegevens.

Ontwerpbestemmingsplan Nijmeegseweg ong Gennep

Een auto kan ook brandgevaar
opleveren, bijvoorbeeld als de
katalysator heet wordt. Als u de
auto vervolgens in droog, hoog gras
parkeert, kan het gras daardoor
gaan branden. Gooi verder geen
afval weg, ook dat kan in de warme
zon brandbaar zijn.

Colum
Colum

Ontvang het
gemeentenieuws digitaal

Hieronder leest u de besluiten van
burgemeester en wethouders van
14 april 2020. Op www.gennep.nl/
besluiten vindt u meer informatie.
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ontwerpbestemmingsplan Nijmeegseweg ong Gennep opgesteld.
Het plangebied is gelegen aan de Nijmeegseweg tussen de huisnummers
33 en 41 in Gennep. Hierop zullen 2
woningen onder-een-kap gerealiseerd
worden. Het nieuwe bestemmingsplan maakt dit voornemen mogelijk.
Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan
Nijmeegseweg ong Gennep met bijbehorende stukken ligt met ingang

van donderdag 23 april 2020 gedurende 6 weken ter inzage in het
gemeentekantoor van Gennep. Let
op: in verband met het coronavirus
tijdelijk alleen op afspraak mogelijk.
Het ontwerpbestemmingsplan is
ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0907.
BP20100NIJMWGONGNP-ON01)
en www.gennep.nl > bouwen en
wonen > bestemmingsplannen.
Indienen zienswijze
Tot en met woensdag 3 juni 2020 kunt

u een zienswijze indienen over het
ontwerpbestemmingsplan. Een schriftelijke zienswijze moet worden gericht
aan de gemeenteraad van Gennep,
t.a.v. Burgemeester en Wethouders
van Gennep, Postbus 9003, 6590
HD Gennep, onder vermelding van
‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan
Nijmeegseweg ong Gennep’. Het is
ook mogelijk om mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Hiervoor
kunt u een afspraak maken via (0485)
494141. Het is niet mogelijk om via
e-mail een zienswijze in te dienen.

Ontwerpwijzigingsplan Panoven 11, Gennep
De gemeente Gennep heeft een
ontwerpwijzigingsplan Panoven 11,
Gennep opgesteld. Het agrarische
bouwblok van dit perceel wordt
met het wijzigingsplan gewijzigd in
een woonbestemming.
Inzage
Het ontwerpwijzigingsplan Panoven 11, Gennep met bijbehorende stukken ligt met ingang van
donderdag 23 april 2020 gedurende 6 weken ter inzage in het

gemeentekantoor van Gennep. Let
op: in verband met het coronavirus
tijdelijk alleen op afspraak mogelijk. Het ontwerpwijzigingsplan is
ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0907.
WP19097PANOV11GNP-ON01) en
www.gennep.nl > bouwen en wonen > bestemmingsplannen.
Indienen zienswijze
Tot en met woensdag 3 juni 2020
kunt u een zienswijze indienen over

het ontwerpwijzigingsplan. Een
schriftelijke zienswijze moet worden
gericht aan Burgemeester en Wethouders van Gennep, Postbus 9003,
6590 HD Gennep, onder vermelding
van ‘zienswijze ontwerpwijzigingsplan Panoven 11, Gennep’. Het is
ook mogelijk om mondeling een
zienswijze naar voren te brengen.
Hiervoor kunt u een afspraak maken
via (0485) 494141. Het is niet mogelijk om via e-mail een zienswijze in
te dienen.
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Cultuurregio
Noord-Limburg
investeert in
kunst en cultuur
Cultuurregio Noord-Limburg investeert in de verbindende kracht van
kunst en cultuur door een nieuwe
subsidieregeling te lanceren. Plannen
die bijdragen aan de doelstellingen
van de Cultuurregio komen in aanmerking voor een bijdrage.
De subsidieregeling heeft drie doelen:
1.	Het verbeteren van de zichtbaarheid van het rijke culturele
aanbod in de regio.
2.	Het versterken van het
productieklimaat.
3. (Talent)ontwikkeling.
Samenwerking tussen gemeenten
De Cultuurregio Noord-Limburg is een
samenwerking tussen de gemeenten
Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de
Maas, Mook en Middelaar, Peel en
Maas, Roermond, Venlo, Venray en
Weert en wordt ondersteund door de
Provincie Limburg. Ook de gemeenten
Leudal, Maasgouw en Nederweert
zijn van plan aan te sluiten. De betrokken gemeenten dragen financieel bij
aan deze samenwerking. Gemeente
Venray coördineert de subsidieregeling. De provincie Limburg verdubbelt
het beschikbare budget.

Gennep
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Wijzigingsplan Nijmeegseweg 68, Gennep
Contact

Burgemeester en wethouders van
Gennep hebben op 14 april 2020
het
Nijmeegseweg
Hoewijzigingsplan
kunt u ons bereiken?
68,
Gennep
vastgesteld.
Telefoon:
0485
494 141 De huidige
bedrijfsbestemming
van dit perceel
e-mail: gemeente@gennep.nl
wordt
met
dit wijzigingsplan gewijinternet:
www.gennep.nl
zigd in een woonbestemming.
Bezoekadres

Inzage
Ellen Hoffmannplein 1, Gennep
Het
vastgestelde
Doelen
2, Gennepwijzigingsplan
(Zorgloket)
Nijmeegseweg 68, Gennep met
bijbehorende
stukken ligt met
Postadres
ingang
van
donderdag
april tot
Postbus 9003, 6590 HD23
Gennep

en met donderdag 4 juni 2020 ter
inzage in het gemeentekantoor van
Gennep. Let op: in verband met
het coronavirus tijdelijk alleen op
afspraak mogelijk. Het vastgestelde
wijzigingsplan is ook te raadplegen
via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.
IMRO.0907.WP1706NIJMW68GNPVA01) en www.gennep.nl > bouwen
en wonen > bestemmingsplannen.
Beroep
Met ingang van vrijdag 24 april tot

en met donderdag 4 juni kan beroep
worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit van het college van
burgemeester en wethouders door:
•	een belanghebbende die op tijd
een zienswijze tegen het eerdere
ontwerpwijzigingsplan heeft
ingediend;
•	een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in
staat is geweest om een zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan in te dienen;

Vastgesteld bestemmingsplan Uitstroomvoorziening Tielebeek
Openingstijden
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Over het ontwerpbestemmingsplan IMRO.0907.BP19000TIELEGNPt/m vrijdag: 9.00 - 12.00 uur
isDinsdag
één zienswijze
ingediend. Deze
VA01) en www.gennep.nl >
Buiten de schoolvakanties ook op
zienswijze heeft geleid tot aanpas- bouwen en wonen > bestemmingswoensdag van 13.30 – 16.00 uur.
sing
van het bestemmingsplan.
plannen.
De wijziging heeft betrekking op
Omgevingsloket
de
verbeelding. Verder zijn er nog
Beroep
(Wonen,
omgeving en
ondernemen)
enkele
ambtshalve
wijzigingen
Met ingang van vrijdag 24 april
Zorgloket (Zorg,
en inkomen)
doorgevoerd
diewerk
betrekking
hebtot en met donderdag 4 juni kan
Maandag
vrijdag: 9.00de
– 12.00
ben
op det/m
verbeelding,
regelsuur beroep worden ingesteld tegen het
’s Middags
alleen op
afspraak
vaststellingsbesluit van de gemeenen
de toelichting
van
het plan. In
de bij het raadsbesluit behorende
teraad door:
Telefonische
bereikbaarheid
Nota
van aanpassingen
bestem•	een belanghebbende die op tijd
Het gemeentekantoor
kunt u op werkeen zienswijze tegen het eerdere
mingsplan
Uitstroomvoorziening
dagen bellen
9.00 en 12.00 uur
ontwerpbestemmingsplan heeft
Tielebeek
zijntussen
alle wijzigingen
en maandag
t/m donderdag ook tussen
ingediend;
nader
aangegeven.
13.00 en 16.30 uur. De loketten zijn op •	een belanghebbende die aanwerkdagen
bereikbaar van
Het
besluit telefonisch
van de gemeenteraad
toont dat hij redelijkerwijs niet in
9.00
12.00 uur.
en
hettotbestemmingsplan
liggen
staat is geweest om een ziensmet ingang van donderdag 23 april
wijze tegen het ontwerpbestemtot
entevreden?
met donderdag 4 juni 2020
mingsplan in te dienen.
Niet
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onder Actueel, Bekendmakingen.

Een beroepschrift kunt u indienen
bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA Den Haag.
Voorlopige voorziening en
inwerkingtreding
Een beroep heeft geen schorsende
werking. Het besluit tot vaststelling
van het bestemmingsplan treedt
in werking met ingang van 5 juni
2020. Om dit te voorkomen kan
degene die een beroepschrift heeft
ingediend, verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.
Dit kan bij de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag.
De voorzitter kan een voorlopige
voorziening treffen wanneer sprake
is van onverwijlde spoed, gelet op
de betrokken belangen.

•	een belanghebbende die zich niet
kan verenigen met de wijzigingen
die bij de vaststelling zijn aangebracht in het wijzigingsplan.
Een beroepschrift kunt u indienen
bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA Den Haag.
Voorlopige voorziening en
inwerkingtreding
Een beroep heeft geen schorsende

Colum

werking. Het besluit tot vaststelling
van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van 5 juni 2020. Om
dit te voorkomen kan degene die een
beroepschrift heeft ingediend verzoeken om een voorlopige voorziening te
treffen. Dit kan bij de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500
EA Den Haag. De voorzitter kan een
voorlopige voorziening treffen wanneer sprake is van onverwijlde spoed,
gelet op de betrokken belangen.

Bekendmakingen
Ontvangs aanvraag omgevingsvergunning
Gennep - Genneperhuisweg/	Het realiseren van een camperplaats
Melkstraatje
(16 maart) 2020-0247
Verleende omgevingsvergunning
Gennep – Burg.Gilissenweg 28	Het bouwen van een houten terrasoverkapping (14 april) 2020-0300
Gennep – Logterbos 5	Het oprichten van een woning (15
april) 2020-0206
Gennep – Martinushof 21	Het kappen van een viertal bomen
(8 april) 2020-0142
Gennep – Picardie 84	Het bouwen van een kelder en het
deels herbouwen van een bestaande garage (6 april) 2020-0235
Gennep – Seringenstraat 2 en	Het verduurzamen van 88 woningen
87 anderen
(16 april) 2020-0239
Verlenging van de beslistermijn (met zes weken)
Gennep – Picardie 82	Het tuinhuis vervangen door een
overkapping (15 april) 2020-0214
Bent u als belanghebbende het niet eens met een van deze besluiten?
Dan kunt u per brief een bezwaarschrift indienen. U heeft daar zes weken
de tijd voor, gerekend vanaf de dag na de verzenddatum van het besluit. Is
er geen verzenddatum vermeld? Dan geldt hiervoor de publicatiedatum. U
richt uw bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders,
postbus 9003, 6590 HD in Gennep. Vermeld uw naam en adres, het besluit
waar u het niet mee eens bent, de redenen daarvoor en de ondertekening.
Kijk voor meer informatie op www.gennep.nl/bekendmakingen.
Meer informatie: kijk op de website www.gennep.nl

