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e-mail:
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Wijs op reis
situatie, bijvoorbeeld via de
Reisapp van Buitenlandse Zaken.
Het reisadvies kan namelijk ook
tijdens uw verblijf veranderen.
Kijk voor meer informatie op
www.nederlandwereldwijd.nl.
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Aanvraag lintjesregen

De zomer van 2020 wordt vanwege
het coronavirus anders dan we
gewend zijn. Op vakantie gaan is dit
jaar minder vanzelfsprekend. Voor
wie toch gaat, luidt het advies van

het kabinet: bereid u goed voor
en informeer uzelf. Ga alleen naar
landen met een geel reisadvies. Zorg
dat u ook tijdens uw vakantie steeds
op de hoogte blijft van de actuele

Voor iedereen geldt tijdens de
zomervakantie:
• Volg de basisregels en vermijd
drukte. Heeft u klachten? Blijf thuis
en laat u testen.
• Het openbaar vervoer is en blijft
voor noodzakelijke reizen dus loop,
ﬁets of neem de auto.
• Niet gebonden aan de schoolvakantie? Ga buiten het vakantieseizoen als dat kan.

Gennep zoekt nieuwe beheerder(s) binnensportaccommodaties
Gemeente Gennep is een aanbestedingstraject gestart om
vanaf 2021 verder te gaan met
een nieuwe beheerder van de
gemeentelijke binnensportaccommodaties (inclusief zwembad)
en zalencentrum Pica Mare. Dit
gebeurt volgens de vernieuwende
Rapid Impact Contracting (RIC)
methodiek. Tot en met december
2020 blijft Optisport de beheerder
en het aanspreekpunt van de binnensportaccommodaties en lopen
de huidige afspraken door.
Rapid Impact Contracting
Waar aanbestedingen normaal
gesproken vaak afvinklijsten zijn op
basis van een Programma van Eisen,
wordt met RIC op zoek gegaan naar
een samenwerkingspartner die past
bij een Programma van Ambities.

Deze ambities worden samen met
de hoofdgebruikers van de accommodaties opgesteld. De RIC-methodiek, die is ontwikkeld en wordt
ondersteund door adviesbureau
KplusV, is gebaseerd op de Global
Goals van de Verenigde Naties. RIC
biedt de gemeente de kans om
partners te zoeken met dezelfde
ambities op het gebied van sociale,
duurzame en innovatieve waarden.
Wethouder Rob Peperzak: “Na een
aantal eenjarige overeenkomsten
met de huidige beheerder Optisport, willen we weer toe naar een
duurzame relatie met maatschappelijke meerwaarde. We kunnen er
ook voor kiezen om met meerdere
partijen samen te werken. Na de
aanbesteding op basis van onze
ambities, gaan we met de partij(en)

in gesprek over een op te stellen
meerjarige overeenkomst. De RICmethodiek biedt de ﬂexibiliteit om
tijdens de looptijd van het contract in overleg wijzigingen aan te
brengen, die tot een beter resultaat
zullen leiden.”
Marktinformatiedag
Maandagmiddag 22 juni organiseert
de gemeente een marktinformatiedag voor partijen die interesse
hebben in het beheer van de binnensportaccommodaties in gemeente
Gennep. Dat hoeven zeker niet alleen
sportgeoriënteerde partijen te zijn.
U kunt zich aanmelden voor de
marktinformatiedag door een e-mail
te sturen naar inkoop@gennep.nl.
Ook kunt u via dit e-mailadres om
meer informatie vragen.

Agenda voorHuis-aan-huis papierinzameling weer van start
onder
Actueel,2009)
Bekendmakingen.
13
april
is
het
gemeentebereidende
raadsVanwege de maatregelen rondom
Inzameling klein chemisch afval
U kunt deze gemeenterubriek nalezen
kantoor de gehele dag gesloten.
het
coronavirus
vond
er
de
afgeloVanaf juni vindt ook weer de inop onze website. Kijk op www.gennep.nl
vergaderingen
pen
maanden
geen
huis-aan-huis
zameling van klein chemisch afval
onder Actueel, Bekendmakingen.
Maandag 15 juni 2020 vanaf 20.00
uur vindt de (digitale) voorbereidende raadsvergadering plaats over
onderstaande onderwerpen:
• Actualisering samenwerkingsbeleid
• Kaderstelling en aanbesteding oud
papierinzameling
• Verordening Starterslening gemeente Gennep 2020
• Vaststellen nota van zienswijzen
en concept-wegenlegger met
ontwerp van wijzigingen
• Aankoop trafohuisje bij busstation
Gennep voor sanitaire unit
• Diverse ingediende verzoeken tot
agendering door de fractie D66
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teBezoekadres
laten vinden, ondanks de maatregelen
tegen
van het
Ellenverspreiding
Hoffmannplein
1, coronavirus.
Gennep
Omdat
ambtenaren tijdelijk ook zoveel moPostadres
Doelen
2, huis
Gennep
(Zorgloket)
gelijk
vanuit
werken,
vindt
dienstverPostbus 9003, 6590 HD Gennep
lening aan de balie uitsluitend op afspraak
plaats.
Een afspraak maakt u via
Postadres
www.gennep.nl
Openingstijdenof door telefonisch contact
Postbus
9003, 6590 HD Gennep
op te nemen.

Openingsti
jden (algemeen)
Gemeenteloket
Openingstijden
Maandag
19.00 uur
Ma- t/m donderdag: 09.00
9.00 -–16.30
uur
Dinsdag
09.00
– 17.00 uur
Vrijdag: 9.00 - 12.0009.00
uur – 17.00 uur
Woensdag
Gemeenteloket (algemeen)
Donderdag
09.00 – 17.00 uur
Ma- t/m donderdag:09.00
9.00–-12.00
16.30uur
uur
Vrijdag

Gemeente Gennep

papierinzameling plaats. Vanaf juni
2020 gaat de papierinzameling
weer van start. In Gennep start de
inzameling weer op vrijdag 19 juni,
in Heijen op donderdag 25 juni.
Vanaf dan geldt het schema weer
zoals staat vermeld op
www.gennep.nl/oudpapier.

(kca) plaats op de vaste standplaatsen. De inzameling van kca is iedere
eerste zaterdag van de maand.
Kijk voor de locaties en tijden op
de afvalkalender. Deze kunt u ook
digitaal bekijken op
www.gennep.nl/afvalkalender.

Inzameling PMD-afval

Bij de inzameling van PMD-afval
de afgekeurde zak kunt
pakkingsafval los, plat en
mag alleen verpakkingsafval worden u in de restcontainer
leeg in de zak doet. Dus
aangeboden: plastic, metaal en
doen. Zo zorgen we
stop geen plastic in het
drankenkartons. Andere afvalsoorten er samen voor dat
soepblik of een frisdrankin de zak leiden tot hogere verwerhet afval goed wordt
blikje in de drankenkarkingskosten. Vanaf juni 2020 gebrui- aangeboden en gerecycled
Maandag 22 juni 2020 vanaf 20.00
tons. Verpakkingen die niet
ken we daarom afkeurstickers. Deze
kan worden.
thuishoren in een PMD-zak zijn
uur vindt de (digitale) voorbereipiepschuim, chipszakken, aluminidende raadsvergadering plaats over stickers worden op een PMD-zak
geplakt wanneer er verkeerd afval in Welk afval mag er wel en niet in
umfolie (alleen vormvaste metalen
onderstaande onderwerpen:
zit. Wanneer uw zak een afkeursticeen PMD-zak?
verpakkingen, zoals soepblikken) en
• Voorjaarsnota 2020
ker heeft gekregen, moet u het afval De belangrijkste regel is dat het ver- plastic dat geen verpakking is, zoals
• 1e trimesterrapportage 2020
• Zienswijzebrief begroting IWGM 2021 zelf sorteren en zorgen dat alleen het pakkingsafval moet zijn, zoals plastic speelgoed of tuinstoelen.
PMD-afval in een nieuwe PMD-zak
verpakkingsafval, drankenkartons of Kijk voor het hele overzicht op
terecht komt. De overige inhoud van blik. Het is belangrijk dat u het verwww.doemeemetpmd.nl.
Op www.gennep.nl/gemeenteraad
staan de agenda en bijbehorende
documenten. Ook vindt u er informatie over hoe u kunt inspreken en
Hoe kunt u ons bereiken?
kunt u via de website meeluisteren
E-mail:
gemeente@gennep.nl
| Internet: www.gennep.nl | Telefoon: (0485) 49 41 41
met de vergaderingen.

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

Besluiten B&W
Hieronder leest u een samenvatting
van de besluiten van burgemeester
en wethouders van 2 juni 2020. Op
www.gennep.nl/besluiten vindt u
meer informatie.
Het college:
• stelt de 1e trimesterrapportage
2020 vast en brengt deze ter kennisneming aan de raad;
• stelt aan de raad voor de Voorjaarsnota 2020 vast te stellen;
• stelt aan de raad voor de Verordening Starterslening gemeente
Gennep 2020 vast te stellen;
• koopt het trafohuisje bij het busstation aan om te verbouwen
tot sanitaire voorziening, onder
voorbehoud van beschikbaarstelling krediet door de raad;
• stelt het Uitvoeringsplan Bedrijventerreinenvisie Arbeidsmarktvisie vast;
• besluit geen ﬁetspad aan te leggen op de Niersdijk en informeert
de raad hierover per brief;
• verstuurt een brief over de nieuwe
gemeente Land van Cuijk aan de
colleges van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en
Sint Anthonis;
• beantwoordt schriftelijke raadsvragen over bijstand en schuld,
het milieustation en een dementievriendelijke gemeente.

Afsluiting
Heijenseweg
Van maandag 8 tot en met vrijdag
12 juni 2020 is de Heijenseweg,
ter hoogte van de rotonde op de
Brabantweg, afgesloten wegens
werkzaamheden. In opdracht van
Gasunie wordt een oude gasleiding verwijderd. Het autoverkeer
wordt omgeleid via de Brabantweg,
Randweg en Stiemensweg. Voor
ﬁetsers geldt geen omleidingsroute.
Bedrijven en woningen aan de
Heijenseweg zijn dan bereikbaar
vanaf de Stiemensweg.
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Er wordt druk gesproken en geschreven
project
Lob van GenHoeover
kunthet
u ons
bereiken?
nep.
Niet alle
berichten
Telefoon:
0485
494 141 geven een
juiste
weergave.
Dat maakt het lastig
e-mail:
gemeente@gennep.nl
voor
mensen
om een beeld over het
internet:
www.gennep.nl
project te vormen. Daarom zetten
we
een aantal feiten op een rij.
Bezoekadres
Ellen Hoffmannplein 1, Gennep

Het alternatief Reguliere Dijken is
Burgerloket (Burgerzaken en belasting)
een serieuze optie
Maandag: 9.00 - 12.00 uur en
Het alternatief Reguliere Dijken is
13.30 - 19.00 uur
één van de drie kansrijke alternaDinsdag t/m vrijdag: 9.00 - 12.00 uur
tieven
die in de verkenning wordt
Buiten de schoolvakanties ook op
uitgewerkt.
Bij dit alternatief worden
woensdag van 13.30 – 16.00 uur.
de
bestaande dijken hoger en sterker
en wordt het gebied beschermd teOmgevingsloket
gen
hoogwater volgens de wettelijke
(Wonen, omgeving en ondernemen)
waterveiligheidsnorm.
Dat is in de
Zorgloket
(Zorg, een
werkoverstromingsen inkomen)
Lob
van Gennep
Maandag
t/m vrijdag:
kans
van 1/300ste
per9.00
jaar.– 12.00 uur

in het gebied volgens de wettelijke
norm. En een waterstandsverlaging
stroomafwaarts, zonder dat dit ten
koste gaat van de waterveiligheid
van het gebied.

Overstroming van het gebied kan
bij hoogwater optreden, ongeacht
het alternatief
Dijken beschermen Nederland
tegen hoogwater. Er bestaat echter
altijd een kans op overstroming. Dit
geldt voor de huidige situatie in de
’s Middags alleen op afspraak
Lob van Gennep en ook na uitvoeHet gebied wordt niet opgeofferd
ring van het project. In de nieuwe
Telefonische
bereikbaarheid
Het
gebied krijgt
de wettelijke
situatie worden dijken hoger en
Het gemeentekantoor
kunt u op werkbescherming
tegen hoogwater,
net
sterker en wordt de kans op overdagen
bellen
9.00 en Elk
12.00
als
de rest
vantussen
Nederland.
vanuur stroming kleiner. Dit geldt voor elk
endrie
maandag
t/m donderdag
de
alternatieven
zorgt ook
voortussen
een van de drie alternatieven.
13.00 en 16.30
De loketten zijn op Het gebied overstroomt als het
verbetering
vanuur.
de waterveiligheid
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Vastgesteld bestemmingsplan Ovenberg-Sprokkelveld 2018 Milsbeek

Lob van Gennep: wat zijn de feiten?

ErDoelen
is nog2,geen
keuze
gemaakt
Gennep
(Zorgloket)
Dit jaar, in 2020, worden de drie
alternatieven
Reguliere Dijken,
Postadres
Verbindende
Dijken
metGennep
vaste
Postbus 9003, 6590 HD
drempel(s) en Verbindende Dijken
met
waterkerende instroomvoorOpeningstijden
ziening gelijkwaardig uitgewerkt en
onderzocht.
Eind 2021 neemt de
Gemeenteloket (algemeen)
minister
een
besluit over het voorMa- t/m donderdag: 9.00 - 16.30 uur
keursalternatief.
Vrijdag: 9.00 - 12.00 uur

Gemeente Gennep

water in de Maas hoger staat dan
de hoogte van de dijk of de drempel. Dit geldt voor Reguliere Dijken
en ook voor Verbindende Dijken
met drempel(s). Bij Verbindende
Dijken met waterkerende instroomvoorziening stroomt ook water het
gebied in, maar dat gebeurt pas bij
extremere hoogwaters dan bij de
andere twee alternatieven, volgens
een door het Rijk vast te stellen
protocol. Bij alle alternatieven blijft
een kans op overstroming aanwezig,
maar die kans wordt wel kleiner.
Kijk voor meer informatie op
www.lobvangennep.nl, schrijf u in
voor de nieuwsbrief of volg
@LobVanGennep via Facebook en
Twitter.

Op 29 oktober 2018 heeft de
gemeenteraad het bestemmingsplan Ovenberg-Sprokkelveld 2018
vastgesteld. Na vaststelling is beroep
ingesteld tegen dit bestemmingsplan. Dit beroep is behandeld bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State. De Raad van State
heeft vervolgens op 18 december
2019 uitspraak gedaan. Het bestemmingsplan is voor het overgrote
deel in stand gebleven. Slechts één
planregel is vernietigd. De rechter
heeft de gemeenteraad opgedragen
om een nieuw besluit te nemen, met
inachtneming van zijn uitspraak.
Daarom heeft de gemeenteraad op 25
mei 2020 het bestemmingsplan Ovenberg-Sprokkelveld 2018 gewijzigd
vastgesteld. In de aanhef van artikel
6.5.1 zijn twee tekstuele toevoegingen gedaan. Deze toevoegingen zijn
in paragraaf 8.6 van de toelichting
verder uitgelegd. De overige regels en
de verbeelding zijn niet veranderd.
Inzage
Het besluit van de gemeenteraad
en het bestemmingsplan liggen met
ingang van donderdag 11 juni gedurende zes weken ter inzage in het
gemeentekantoor van Gennep. Let
op: in verband met het coronavirus
tijdelijk alleen op afspraak mogelijk.
Het plan is ook te raadplegen via
www.ruimtelijkeplannen.nl

(NL.IMRO.0907.BP17068OVBSPRVMIL-VA02) en www.gennep.nl/
bestemmingsplannen.
Beroep
Met ingang van vrijdag 12 juni tot en
met donderdag 23 juli kan beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad door:
• een belanghebbende die zich niet
kan verenigen met de wijzigingen
die bij de vaststelling zijn aangebracht in het bestemmingsplan.
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 24 juli 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.

werkdagen telefonisch bereikbaar van
9.00 tot 12.00 uur.

Wijzigingsplan
Kasteelstraat 16 Heijen
Niet tevreden?
Burgemeester
en wethouders
van
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hebben
op
26
mei
2020
door de gemeente? Dan kunt u een
het
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klachtencoördinator.
16
Heijen isvastgesteld.
Debeschikbaar.
huidige
Hiervoor
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Gemeentekantoor
bedrijfsbestemming
van
Dit kunt u downloaden
viadit
deperceel
website
wordt
met
dit
wijzigingsplan
gewijvan
de gemeente of opvragen bij
de
gesloten
zigd
in
een
woonbestemming.
klachtencoördinator:
0485 – (maandag
494 241.
Op Tweede Paasdag

zes weken 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.
WP19098KASTST16HEI-VA01) en
13 april 2009) is het gemeente- www.gennep.nl/bestemmingsplannen.
Inzage
U kunt deze gemeenterubriek nalezen
kantoor
de gehele
dag gesloten.
Het
wijzigingsplan
op vastgestelde
onze website. Kijk
op www.gennep.nl
Kasteelstraat
16
Heijen
met bijbeBeroep
onder Actueel, Bekendmakingen.
horende stukken ligt met ingang van Met ingang van vrijdag 12 juni tot en
donderdag 11 juni 2020 gedurende met donderdag 23 juli 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;
• een belanghebbende die zich niet

Bekendmakingen
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning
Heijen – Hommersumseweg 43
Het verbouwen van het type MM bungalow (29 mei) 2020-0474
Ottersum – Kleefseweg 7
Het uitbreiden van een loods (28 mei) 2020-0471
Verleende omgevingsvergunning
Gennep – tegenover Willem
Boyeweg 27
Heijen – Kranenveld 38
Milsbeek – Zwarteweg 6
Ottersum – Goorseweg 53

Het plaatsen van een container t.b.v. opslag van een mobiel sporttoestel
(3 juni) 2020-0407
Het plaatsen van een hekwerk (5 juni) 2020-0360
Het wijzigen van het gebruik naar 2 woningen (3 juni 2020) 2019-1292
Het realiseren van een houten overkapping (4 juni) 2020-0307

Overige verleende vergunningen
Ottersum – St. Jozefplein

Aanvraag standplaatsvergunning (3 juni) 2020-0310

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
werking. Het besluit tot vaststelling

van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van 24 juli 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.

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

