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Sporten en bewegen tijdens coronacrisis
Sinds woensdag 29 april mogen jongeren tot en met 18 jaar weer onder begeleiding buiten sporten. Alleen trainingen zijn
toegestaan, wedstrijden en toernooien blijven verboden. De Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft een regionaal protocol
opgesteld voor het buitensporten voor kinderen en jongeren. Meer informatie kunt u vinden op www.gennep.nl/corona.
Breng samen de jeugd weer in
beweging!
We willen zoveel mogelijk kinderen
de kans bieden om weer te gaan
sporten en bewegen. Echter kan
niet elke sportaanbieder even gemakkelijk op de aangepaste maatregelen inspelen. Daarom roepen
we sportaanbieders op om - waar
mogelijk - samen te werken. Heeft
u een mooi initiatief of idee? Aarzel
dan niet om contact op te nemen
met de verenigingsondersteuner
vanuit Gennep Doet Mee: Joey Rutten, joey@gennepdoetmee.nl.
Hij helpt graag om de ideeën verder

uit te werken en om sportaanbieders met elkaar in contact te
brengen.

We rijden zes dagen per week, van
6.00 uur 's ochtends tot 10 uur
's avonds, rond om de bomen te
behandelen. Dat doen we met XenTari, een biologisch bacteriepreparaat. Dit is nodig om dit jaar enorme
overlast van de rups te beperken.
Voor een oplossing op de langere
termijn zijn in de hele gemeente
enkele honderden mezenkastjes
opgehangen.

de eikenprocessierups. Donderdag
23 april is de preventieve bestrijding
van start gegaan.

Toch fietsen?
U kunt de regio altijd alleen of met
zijn tweeën ontdekken. Kijk voor
verschillende fietsroutes in de omgeving op www.visitgennep.nl.

emotionele en pijnlijke situatie. Burgemeester Van Beek staat vandaag
op een waardige en verantwoorde

en in Gennep bij de Barmhartige
Samaritaan. Zoals eerder aangekondigd is het Bevrijdingsfestival op 5

Op de interactieve kaart van de Nationale Bomenbank op onze website
kunt u zien welke bomen er hoe vaak
worden behandeld en wat de status is.
Kijk voor meer informatie op
www.gennep.nl/eikenprocessierups.

mei bij Landgoed Roepaen afgelast.
Vlagprotocol
Het vlagprotocol is dit jaar aangepast. U mag de vlag op 4 mei de hele
dag halfstok hangen. Op 5 mei mag
de vlag zoals altijd de hele dag in top.

Maakt u zich zorgen over iemand?
Bel Meldpunt Signaal Noord-Limburg.
De huidige omstandigheden in
verband met het coronavirus kunnen
kwetsbare mensen extra hard raken.
Mensen moeten thuis blijven, sociale
contacten worden minder en sommige zorg wordt op afstand verleend.
Juist nu kan een situatie ontstaan
waarin mensen het gevoel hebben
de grip op hun leven te verliezen.
Dit vraagt erom dat we nóg meer

oog hebben voor de mensen in onze
omgeving. Wellicht is er iemand
waarbij de gordijnen al lange tijd
gesloten zijn. Of is er een vermoeden
dat iemand niet goed voor zichzelf
kan zorgen en psychische problemen
heeft. Maakt u zich zorgen over
iemand? Neem dan contact op met
Meldpunt Signaal via 0900-0116. Dat
kan ook anoniem. Er is altijd iemand

bereikbaar om mee te overleggen en
advies in te winnen.
Meldpunt Signaal is niet bedoeld
voor crisissituaties. Hiervoor kan
contact opgenomen worden met de
politie op 0900-8844 of 112.
Kijk voor meer informatie op
www.gennep.nl.

Ook statiegeld op blikjes
Vanaf 1 juli 2021 wordt statiegeld
op kleine plastic flesjes ingevoerd.
Dat heeft staatssecretaris Van Veldhoven met het verpakkend bedrijfsleven afgesproken. Producenten
van flesjes frisdrank en water zijn
verantwoordelijk voor de invoering
van het statiegeldsysteem.
In 2018 zijn afspraken gemaakt om
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Ontvang het
gemeentenieuws digitaal
Ontvangt u het gemeentenieuws
liever digitaal in uw mailbox?
Meld u dan aan voor onze
nieuwsbrief via www.gennep.nl/
digitalenieuwsbrief.

Hieronder leest u een samenvatting
van de besluiten van burgemeester
en wethouders van 28 april 2020.
Op www.gennep.nl/besluiten vindt
u meer informatie.

Start preventieve bestrijding eikenprocessierups

De eikenbomen zitten in het blad.
Dat betekent dat we kunnen starten
met de preventieve bestrijding van

4 mei >> pagina 1

Besluiten B&W

Bewegen voor ouderen
Ook voor ouderen is het belangrijk
om te blijven bewegen en krachtoefeningen te doen. Naarmate
je ouder wordt, krijg je te maken
met krachtverlies. Dansen is een
laagdrempelige vorm van bewegen.
De beweegcoaches van Gennep
Doet Mee combineren bewegen
en muziek met regelmaat. Kijk op
www.gennepdoetmee.nl voor meer
informatie.

Herdenking 4 mei en viering 5 mei
Niederrheinischer De gezamenlijke herdenking van 4 manier stil bij de slachtoffers van de
mei gaat wegens het coronavirus
Tweede Wereldoorlog. Dit gebeurt
Radwandertag
niet door. Voor hen die hun dierzonder publiek in Milsbeek bij het
onder
Actueel,2009)
Bekendmakingen.
13 april
is het gemeente- baren willen herdenken is dit een
gaat
niet
door
burgermonument en het ereveld,
U kunt deze
gemeenterubriek
nalezen
kantoor de gehele dag gesloten.
op onze website. Kijk op www.gennep.nl
Op
5 juli
2020 zou
de 29e editie van
onder
Actueel,
Bekendmakingen.
Niederrheinischer Radwandertag
plaatsvinden. Vanwege de coronacrisis kan deze editie dit jaar niet
doorgaan. De Niederrheinischer
Radwandertag is een uniek fietsevenement door de regio met verschillende stempelpunten. Ieder jaar deden er ongeveer 30.000 deelnemers
mee, waarvan ongeveer 350 fietsers
zich meldden op de stempelpost op
de Markt in Gennep.
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de hoeveelheid kleine plastic flesjes die in het milieu belanden met
70 tot 90% terug te dringen. Lukte
dit niet? Dan zou statiegeld worden
ingevoerd. Dat is nu het geval.

verminderen. In het najaar van
2021 moet het aantal blikjes in
het zwerfafval met 70 tot 90% zijn
verminderd. Als dat niet lukt, dan
volgt ook statiegeld op blikjes.

Aantal blikjes in zwerfafval
toegenomen
Als volgende stap wil de minister
ook het aantal blikjes in het milieu

Als partner van de Statiegeldalliantie is gemeente Gennep van
mening dat ook op blikjes statiegeld moet komen.

Het college besluit:
•	de uitgangspuntennotitie 'Right
to Challenge in Gennep, gewoon
(samen) doen!' vast te stellen en informeert de raad hierover per brief;
• (1) alle subsidies voor maatschappelijke organisaties vanuit de regeling
Ondersteunen Basisinfrastructuur
Sociaal Domein en de exploitatievergoeding voor Optisport vooralsnog
in stand te houden, (2) de huren van
vrijwilligersorganisaties te compenseren gedurende de periode dat
het coronavirus het gebruik van de
gehuurde ruimtes onmogelijk maakt,
(3) een effectenmonitor uit te zetten om financiële gevolgen van de
coronacrisis voor maatschappelijke
organisaties (sport, gemeenschapshuizen en cultuur) inzichtelijk te maken en (4) samen met organisaties
die ernstige problemen ervaren te
zoeken naar een maatwerkoplossing;
•	het bestemmingspan OvenbergSprokkelveld 2018 gewijzigd vast
te stellen;
•	het ontwerpbestemmingsplan
Picardie 82a en 84 Gennep ter
inzage te leggen;
•	verdere uitvoering te geven aan de
aanbevelingen uit het onderzoeksrapport 'Op weg naar een integrale
aanpak van gezondheidsachterstanden' en de raad per brief te
informeren over het GIDS-project/
Positieve participatie.

Agenda voorbereidende raadsvergadering
Maandag 11 mei 2020 vanaf 20.00
uur vindt de digitale voorbereidende
raadsvergadering plaats over onderstaande onderwerpen:
•	
Jaarstukken 2019
•	
Zienswijze ontwerpbegroting
2021 en de ontwerp meerjarenraming 2021-2025 BsGW
•	
Zienswijze begroting VRLN 2021 en
jaarverantwoording 2019
•	
Reparatie bestemmingsplan
Ovenberg-Sprokkelveld 2018
•	
Ontwerpbegroting Regionale
Uitvoeringsdienst Limburg-Noord
•	
Rekening 2019, begroting 2020-1,
2021 en meerjaren 2022-2024 van
Omnibuzz
• MGR Jaarrekening 2019, Begroting 2021
Op www.gennep.nl/gemeenteraad staan
de agenda en bijbehorende documenten. Ook vindt u er informatie over hoe u
kunt inspreken en kunt u via de website
meeluisteren met de vergadering.
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Contact
Ontvangs
aanvraag omgevingsvergunning

Bekendmakingen

Milsbeek
Achterbroek
Het vervangen van een bestaande dakkapel (23 april) 2020-0380
Hoe kunt u– ons
bereiken? 1
Milsbeek
–
Langstraat
107a
Het kappen van een boom (26 april) 2020-0385
Telefoon: 0485 494 141
Milsbeek
– Sprokkelveld 1
Het gedeeltelijk plaatsen van een wilgentenen-omheining (26 april) 2020-0386
e-mail: gemeente@gennep.nl
Ottersum
–
Roepaanstraat
24	
Het realiseren van een Bed & Breakfast (25 april) 2020-0384
internet: www.gennep.nl
Ven-Zelderheide – Kluizenaarstraat 1	Het plaatsen van een overkapping (24 april) 2020-0383
Bezoekadres
Overige
verleende vergunningen
Ellen Hoffmannplein
1, Gennep
Gennep
– Spoorstraat
90
Doelen 2,–Gennep
(Zorgloket)
Gennep
Spoorstraat
90

Drank- en horecawetvergunning (10 april) 2020-0171
Exploitatievergunning (10 april) 2020-0172

Verkeersbesluit
Postadres
Gennep
– Houthakkersgroes
Postbus 9003,
6590 HD Gennep
Gennep – Weverpark

Parkeerverbodzone (30 april) 2020-24722
Het nieuw aangelegde fiets/bromfietspad (30 april) 2020-24704

Openingstijden

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
Gemeenteloket (algemeen)
verzenddatum
van het besluit. Is er geen verzenddatum vermeld? Dan geldt hiervoor de publicatiedatum. U richt
Ma- t/m donderdag: 9.00 - 16.30 uur
uw
bezwaarschrift
aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 9003, 6590 HD in Gennep. Vermeld
Vrijdag: 9.00 - 12.00 uur
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.
Burgerloket (Burgerzaken en belasting)
Maandag: 9.00 - 12.00 uur
en informatie: kijk op de website www.gennep.nl
Meer
13.30 - 19.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 9.00 - 12.00 uur
Buiten de schoolvakanties ook op
woensdag van 13.30 – 16.00 uur.

Omgevingsloket
(Wonen, omgeving en ondernemen)
Zorgloket (Zorg, werk en inkomen)
Maandag t/m vrijdag: 9.00 – 12.00 uur
’s Middags alleen op afspraak
Telefonische bereikbaarheid
Het gemeentekantoor kunt u op werkdagen bellen tussen 9.00 en 12.00 uur
en maandag t/m donderdag ook tussen
13.00 en 16.30 uur. De loketten zijn op
werkdagen telefonisch bereikbaar van
9.00 tot 12.00 uur.
Niet tevreden?
Vindt u dat u onjuist bent behandeld
door de gemeente? Dan kunt u een
klacht indien bij de klachtencoördinator.
Hiervoor is een formulier beschikbaar.
Gemeentekantoor
Dit kunt u downloaden via de website
van
de gemeente of opvragen bij de
gesloten
klachtencoördinator:
0485 – (maandag
494 241.
Op Tweede Paasdag

13 april 2009) is het gemeenteU kunt deze gemeenterubriek nalezen
kantoor de gehele dag gesloten.
op onze website. Kijk op www.gennep.nl
onder Actueel, Bekendmakingen.
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Beslissingen ingevolge artikel 2.22 en
2.60 lid d van de wet BRP

Colum

Het Gennepse college van B&W
maakt bekend dat na onderzoek is
gebleken dat onderstaande persoon
niet meer woonachtig is op het adres
waar zij in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Gennep
staat ingeschreven.
Het betreft mevrouw Clerc, geboren
op 19-9-1992. Haar persoonslijst is
daarom opgeschort met als reden:
vertrokken uit Nederland. Dit houdt
in dat haar vertrek uit Nederland is
opgenomen en zij als niet-ingezetene
is geregistreerd in de BRP. Dit kan
gevolgen hebben voor het recht op
overheidsvoorzieningen en -diensten
die afhankelijk zijn van de inschrijving
in de BRP. Bijvoorbeeld het aanvragen
van een paspoort of rijbewijs. Als

iemand verhuist, is diegene verplicht
om het nieuwe adres door te geven
aan de gemeente. Dit staat in de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP.
Het besluit tot opschorting ligt vanaf
5 mei zes weken, voor bovengenoemde persoon, ter inzage in het
gemeentehuis. Dit kan vanwege het
coronavirus alleen op afspraak.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan door belanghebbenden binnen zes weken vanaf
5 mei een bezwaar tegen dit besluit
worden ingediend. Het bezwaarschrift kan verzonden worden naar
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep,
Postbus 9003, 6590 HD Gennep.

