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Watertaps weer aangesloten
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Verkeershinder
Willem Boyeweg

Gemeente Gennep

We vragen u om bij het tappen van
het water een aantal hygiënische
richtlijnen te volgen:
• Bedien de drukknop met schone
handen;
• Vermijd zoveel mogelijk direct
contact met de tap;
• Raak het punt waaruit het drinkwater stroomt niet aan.

Sinds deze week kan er weer drinkwater getapt worden op drie loca-

ties in onze gemeente. Inwoners
en voorbijgangers kunnen gratis

Duurzaam Thuis
Wilt u goedkoper, groener of gemakkelijker wonen? Dat kan door bijvoorbeeld zonnepanelen op uw dak te
leggen of een inloopdouche te installeren. Verduurzaming van uw huis
levert altijd iets op, welke maatregel u
ook kiest. Niet alleen voor uzelf, maar
vaak ook voor het milieu. De stimuleringsregeling Duurzaam Thuis van de

provincie Limburg maakt verduurzaming financieel aantrekkelijk.
Verzilverlening
Sinds kort maakt de Verzilverlening
onderdeel uit van de stimuleringsregeling Duurzaam Thuis. Is uw woning
meer waard dan de hoogte van uw
hypotheek? En wilt u graag veilig en

Meer informatie
Kijk voor een volledig overzicht
van alle maatregelen op
www.limburg.nl/duurzaamthuis.

met zondag 12 juli 2020.
Uitkomsten enquête
Samen met u en uw wijkgenoten
kunnen we de verkeerssituatie op
de Willem Boyeweg en omgeving
verbeteren. U als bewoner kunt ons
het beste vertellen wat er beter kan.
Met de informatie uit de enquête
bekijken we welke maatregelen we
kunnen nemen.

Weet wat er speelt Beoordeling alternatieven Lob van Gennep
Er wordt druk gesproken en geschreven over het project Lob van
Gennep. Niet alle berichten geven
een juiste weergave. Dat maakt
het lastig voor mensen om een
beeld over het project te vormen.
Daarom zetten we een aantal feiten op een rij.

heidsnorm wordt 1/300 per jaar.
2. V
 erbeteren waterbergende werking: het alternatief verlaagt de
waterstanden stroomafwaarts ten
opzichte van de huidige situatie.
3. Verbeteren ruimtelijke kwaliteit:
het alternatief behoudt, verbindt en versterkt de bestaande
landschappelijke, cultuurhistoriDe beoordeling van de alternatiesche, toeristisch-recreatieve en
natuurlijke kwaliteiten.
ven gebeurt aan de hand van zes
4. Draagvlak: het alternatief zorgt
criteria
Aan het eind van de verkenningsfase
voor begrip en draagvlak onder
wordt uit de drie kansrijke alternatiebewoners, bedrijven, samenwerven een voorkeursalternatief gekozen.
kingspartners/mede-overheden
Dit gebeurt volgens een beoordelingsen andere betrokkenen.
5.	Omgeving en milieu: de effecten
kader dat uit zes criteria bestaat:
1.	Verbeteren hoogwaterbeschervan het alternatief op milieu- en
leefomgeving in vergelijking met
ming: het alternatief verkleint de
de huidige situatie. Deze effecten
kans op overstroming van het gebied ten opzichte van de huidige
worden in beeld gebracht in het
situatie. De wettelijke waterveiligmilieueffectrapport.

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 de besluiten van
burgemeester en wethouders van
9 juni 2020. Op www.gennep.nl/
besluiten vindt u meer informatie.

Agenda voorbereidende raadsvergaderingen
Maandag 22 juni 2020 vanaf 20.00
uur vindt de (digitale) voorbereidende raadsvergadering plaats over
onderstaande onderwerpen:
• Voorjaarsnota 2020
• 1e trimesterrapportage 2020
•	Zienswijzebrief begroting IWGM
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 vergaderingen.

onder Actueel, Bekendmakingen.

Klimaatverandering zorgt voor
steeds meer uitersten. Waterorganisaties WML, Waterschap Limburg
en gemeenten nemen al maatregelen om droogte in uw omgeving
te voorkomen. Deze maatregelen
zijn onvoldoende om het waterprobleem blijvend op te lossen. Daarom hebben we ook uw hulp nodig.
Samen maken we het verschil. Ga
naar www.waterklaar.nl en bekijk
hoe u een steentje kunt bijdragen
om droogte tegen te gaan. Weet
wat er speelt!

Colum
Colum

Ontvang het
gemeentenieuws digitaal

Het college:
Locaties
• 	besluit de uitvoeringsopdracht
U vindt de watertaps op drie
van de nieuwbouw van KEC Picarlocaties in onze gemeente:
• Rijksweg 22 in Milsbeek, bij
die te gunnen aan Jansman Bouw
te Luttenberg.
Museum ‘De Oude Pottenbakkerij’
•	stemt in met de verlenging van
• Rotonde Brabantweg/Heijensede compensatieregeling tot en
weg in Gennep
met 30 juni 2020 of zolang het
• Gennep-West bij de beweegtuin
Rijk dat voorschrijft en met het
hanteren van het tarief van 2020
voor de compensatieregeling
HbH.
comfortabel blijven wonen?
Met de Verzilverlening kunt u uw
woning aanpassen zonder extra
maandlasten, zoals rente en aflossing.

Enquête Willem Boyeweg

De verkeerssituatie op de Willem
Boyeweg en omgeving is met enige
regelmaat onderwerp van gesprek.
Om hier een beter beeld van te krijgen, zijn wij benieuwd naar uw mening. Woont u op de Willem Boyeweg of in de omgeving? Dan nodigen
we u uit om de enquête in te vullen
omgeleid via het Voorhoevepark.
op www.gennep.nl/willemboyeweg.
onder
Actueel,2009)
Bekendmakingen.
13 autoverkeer
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wordt
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U kunt deze gemeenterubriek
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door
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website. Kijk op www.gennep.nl enquête in te vullen. Dit kan tot en
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 alans tussen kosten en dek6. B
king: de balans tussen kosten en
dekking van het alternatief. Dit
wordt in kaart gebracht aan de
hand van een kostenraming en
dekkingsoverzicht.
We horen de geluiden tegen de
waterkerende instroomvoorziening
en het daarbij behorende instroomprotocol. Ook deze geluiden tegen
de ‘schuif’ en het protocol zullen
meespelen bij de te maken keuze,
aan het einde van de verkenning,
voor een voorkeursalternatief.

Aanvraag lintjesregen
Kent u iemand uit de gemeente
Gennep, die zich al lange tijd belangeloos inzet voor de samenleving?
En vindt u dat diegene een lintje
verdient? Dan kunt u hem of haar
voordragen voor een koninklijke
onderscheiding. Aanvragen voor
de lintjesregen op 26 april 2021
moeten voor 1 juli 2020 worden ingediend. Kijk voor meer informatie
op www.gennep.nl/lintje.

Kijk voor meer informatie op
www.lobvangennep.nl, schrijf u
in voor de nieuwsbrief of volg
@LobVanGennep via Facebook
en Twitter.
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Verleende omgevingsvergunning
Gennep
5
Hoe kunt–uDe
onsGennepermolen
bereiken?
Heijen
–
nabij
Hoofdstraat
44
Telefoon: 0485 494 141
Milsbeek
– St.Jansberg 1a
e-mail: gemeente@gennep.nl
internet: www.gennep.nl

Bekendmakingen
Het realiseren van een terras aan de Niersvlonder (10 juni) 2020-0445
Het plaatsen van 2 cortenstalen lessenaars (11 juni) 2020-0397
Het realiseren van een woning (10 juni) 2020-0365

Verlenging van de beslistermijn omgevingsvergunning (met zes weken)
Gennep – Loodsstraat 31
Het verbouwen en uitbreiden van een woonhuis (9 juni) 2020-0376
Bezoekadres
Middelaar – Kopseweg 21
Het wijzigen van de functie naar minicamping (9 juni) 2020-0406
Ellen Hoffmannplein 1, Gennep
Milsbeek – Sprokkelveld 1
Het gedeeltelijk plaatsen van een wilgentenen omheining (9 juni) 2020-0386
Doelen 2, Gennep (Zorgloket)
Ottersum – Roepaanstraat 24
Het realiseren van en Bed en Breakfast (9 juni) 2020-0384
Ven-Zelderheide – Kluizenaarstraat 1 Het plaatsen van een overkapping (9 juni) 2020-0383
Postadres
Postbus 9003, 6590 HD Gennep
Openingstijden
Gemeenteloket (algemeen)
Ma- t/m donderdag: 9.00 - 16.30 uur
Vrijdag: 9.00 - 12.00 uur
Burgerloket (Burgerzaken en belasting)
Maandag: 9.00 - 12.00 uur en
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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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

