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Gemeente Gennep verbiedt afsteken consumentenvuurwerk
Burgemeester Van Beek: “Ik realiseer
me dat een vuurwerkverbod niet bij
iedereen in goede aarde valt. Maar de
gemeenteraad vindt dat we niet door
kunnen gaan op de oude manier met
vernielingen, brandstichting, agressie
en geweld tegen hulpverleners, zoals
ook in Gennep tijdens de afgelopen
jaarwisseling het geval was. Oud en
nieuw moet weer een veilig en gezellig feest worden voor iedereen.”

Telefoon: 0485 494 141
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onder Actueel,
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Via www.maasroutelimburg.nl kunt u
een fietskaart bestellen met de hele
Limburgse Maasroute en vijf lokale
fietsroutes via het knooppuntensysteem. Daarmee kunt u Gennep nog
eens extra verkennen langs de Maas.

Wijs op reis
De vakanties staan voor de deur. De
zomer van 2020 wordt vanwege het
coronavirus anders dan we gewend
zijn. We wensen iedereen een fijne
vakantie toe, of u nu thuis blijft, in
eigen land vertier zoekt of de grens
overgaat. Wat u ook doet, ga wijs op
reis. Bereid u goed voor, informeer
uzelf en ga alleen naar landen met
een geel reisadvies. Bekijk voor en
tijdens uw vakantie de reisadviezen
op www.nederlandwereldwijd.nl
en download de Reisapp van Buitenlandse Zaken.

Initiatieven samenleving
Inwoners en ondernemers die
festiviteiten tijdens de jaarwisseling
willen organiseren kunnen hiervoor
totaalverbod in te stellen op het
een voorstel indienen bij de geafsteken van consumentenvuurwerk, waaronder ook sierpotten
meente. De gemeente zal hierin niet
en fonteinen. Fop- en schertshet voortouw nemen, want vanuit
de samenleving ontstaan kwalitavuurwerk zoals sterretjes en
trektouwtjes vallen niet onder het tief hoogwaardige initiatieven mét
verbod.
draagvlak.
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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.

Besluiten B&W
Hieronder leest u een samenvatting
van de besluiten van burgemeester
en wethouders van 7 juli 2020. Op
www.gennep.nl/besluiten vindt u
meer informatie.

Het college:
• besluit de portefeuilleverdeling
College van burgemeester en wethouders vast te stellen en de heer
R.T.M. Peperzak aan te wijzen als
eerste locoburgemeester;
• informeert de raad per brief over
de stand van zaken plan- en besluitvorming haven Heijen;
aanmerking voor een Starterslening. • stelt het wijzigingsplan Panoven
11 Gennep ongewijzigd vast;
Aangezien deze woningen in onze
• ondertekent de samenwerkingsgemeente erg schaars zijn, is besloten om dit te verhogen naar een
overeenkomst toezicht rechtmakoopsom van maximaal € 225.000.
tigheid Jeugdwet en Wmo;
Eerder bedroeg de Startersle• stelt de notitie 'De gemeente als
partner, visie op dienstverlening
ning maximaal € 30.000. Dit is in
Gemeente Gennep' vast en inforovereenstemming met de koopsom
verhoogd naar maximaal € 45.000.  
meert de raad per brief;
• stelt een verbod op het afsteken
Kijk voor meer informatie of het
van consumentenvuurwerk vast,
aanvragen van een Starterslening
besluit de organisatie van festiop www.gennep.nl/starterslening.
viteiten op oudjaarsavond over
te laten aan de samenleving en
informeert de raad per brief.

Voorwaarden Starterslening aangepast
Sinds 2014 biedt de gemeente
Startersleningen aan. Sindsdien
zijn er ruim 50 Startersleningen
verstrekt in de gemeente. Op 6 juni
2020 heeft de gemeenteraad de
voorwaarden van de Starterslening
aangepast.
Wat is een starterslening?
Een eerste woning kopen is een
spannend moment. Als starter oriënteert u zich op de woningmarkt
en weegt u alle keuzes af. Heeft

u een droomwoning gevonden,
maar lukt het niet om de woning te
financieren? Dan kan de gemeente
u wellicht helpen met de Starterslening. Daarmee kunt u het verschil
tussen de prijs van de woning en
het bedrag dat u bij de bank kunt
lenen overbruggen.
Wat is er veranderd aan de voorwaarden?
Voorheen kwamen alleen woningen
met een koopsom tot € 200.000 in

Verplaatsing pannaveld en skatepipes
Elk halfjaar worden het mobiele
pannaveld en twee skatepipes verplaatst naar een andere locatie. Zo
kunnen alle kinderen in de gemeente hier gebruik van maken.
Pannaveld naar Milsbeek
Het mobiele pannaveld verhuist
binnenkort naar de Oudebaan in Milsbeek. Panna is een vorm van straatvoetbal waarbij het scoren van een
doelpunt niet voorop staat. Tijdens
dit spel gaat het vooral om het maken

Lob van Gennep: wat zijn de feiten?
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.
De spoorbrug bij Mook is geen
onderdeel van het MIRT of Deltaprogramma
Op dit moment is de spoorbrug bij
Mook geen project dat onderdeel
is van het Meerjarenprogramma
Infrastructuur, Ruimte en Transport
(MIRT), noch van het nationale
Deltaprogramma. Of en wanneer dit
een project zou kunnen worden, is
niet bekend. Wel is bekend dat de
pijlers van de brug voor enige opstu-

wing in de Maas zorgen, vanaf het
moment dat de waterstand boven
het stuwpeil uitkomt. Bij de bepaling van waterstanden houden we
rekening met de spoorbrug. Dit geldt
voor elk van de drie alternatieven.
Het project ‘Ruimte voor de Maas bij
Oeffelt’ pakt de flessenhals onder de
verbindingsweg Oeffelt-Gennep aan
Onder de verbindingsweg OeffeltGennep (N264) is een smalle
waterdoorgang. Deze ‘flessenhals’
zorgt stroomopwaarts hiervan voor
hogere waterstanden in de Maas.
Het project ‘Ruimte voor de Maas
bij Oeffelt' van provincie NoordBrabant moet ervoor zorgen dat bij
hoogwater de waterstand afneemt.
Dit gebeurt door het verwijderen

van mooie acties en het uitspelen van
de tegenstander. Het spel kan 1 tegen
1 gespeeld worden of met meerdere
spelers (maximaal 5 tegen 5).
Skatepipes naar Ottersum
Ook de quarter pipes worden
binnenkort weer verplaatst. Een
quarter pipe is een soort schans die
gebruikt wordt om trucjes te doen
bij het skateboarden en skaten. De
skatepipes staan binnenkort in de
Sport- en Speelstraat in Ottersum.

BsGW start inning
belastingen ondernemers weer
geleidelijk op

Vanaf juli start BsGW de inning van
belastingen voor ondernemers
geleidelijk weer op. In maart maakte
BsGW bekend dat ondernemers uitstel van betaling werd verleend op de
verzonden belastingaanslagen, door
tot 30 juni geen invorderingsacties
uit te voeren. Ook de automatische
incasso voor ondernemers is in de
van delen van het huidige landhoofd maanden maart tot en met juni niet
uitgevoerd. Hiermee volgde BsGW de
bij de brug (aan Oeffeltse zijde)
landelijke lijn en de bestuurlijke wens
waardoor de doorstroomopening
verbreedt, en door het verlagen van van de samenwerkende gemeenten
de uiterwaard. Bekijk de factsheet op en het waterschap.
www.brabant.nl/flessenhalsoeffelt.
Betalingsherinnering
Gezien de uitzonderlijke situatie,
Bekijk de hoogte van uw perceel
ontvangen ondernemers eerst eenGa daarvoor naar de website
www.ahn.nl/ahn-viewer. Door in te
malig een kosteloze betalingsherinzoomen of een adres of plaats in te nering waarin aangegeven wordt dat
vullen, kunt u gebieden van dichtbij de invordering van belastingen weer
bekijken. Wanneer u op de locatie
wordt opgestart. Als na deze betavan uw perceel klikt, verschijnt inlingsherinneringen betalingen uitblijformatie over de hoogte in meters.
ven, dan volgen na medio augustus
Kijk voor meer informatie op
aanmaningen en vervolgens, indien
www.lobvangennep.nl, schrijf u in
noodzakelijk, later dwangbevelen.
voor de nieuwsbrief of volg
@LobVanGennep via Facebook en
Kijk voor meer informatie op
Twitter.
www.gennep.nl/corona.
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Bekendmakingen

Contact
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning

Gennep
– nabij Niersdijk 1
Het tijdelijk plaatsen van een kunstwerk (7 juli) 2020-0599
Hoe kunt u ons bereiken?
Gennep – nabij Oliestraat	Het plaatsen van een informatiebord over de wijk Pottenhoek (6 juli) 2020-0594
Telefoon:–0485
494 141 15
Gennep
Torenstraat
Het plaatsen van een informatiebord (6 juli) 2020-0591
e-mail: gemeente@gennep.nl
Gennep
– Wikkel 2
Het bouwen van een woonhuis met bijgebouw (3 juli) 2020-0584
internet: www.gennep.nl
Gennep
– Wikkel 2
Het plaatsen van een tijdelijke woonunit (8 juli) 2020-0602
Milsbeek – nabij Kerkstraat 23	Het plaatsen van een informatiebord over het Poppy-project (6 juli) 2020-0593
Ottersum
– Aaldonksestraat 25	Het realiseren van een B&B/plattelandskamerverhuur (7 juli) 2020-0601
Bezoekadres
Ellen Hoffmannplein
1, Gennep
Verleende
omgevingsvergunning
Doelen 2,– Gennep
(Zorgloket)
Gennep
Horsestraat
25
Gennep – Wikkel 11

Het aanbouwen van een tuinkamer en overkapping (3 juli) 2020-0400
Het bouwen van een levensloopbestendig woonhuis (9 juli) 2020-0432

Postadresvergunningen
Overige
Postbus 9003,
6590 HD Gennep
Gennep
– Europaplein	
Vergunning obstakels op openbare weg voor informatiebus glasvezel van

13 juni tot en met 18 juni 2020 (7 juli) 2020-0598
Gemeente
Gennep 	Vergunning obstakels op openbare weg voor informatie glasvezel diensten
Openingstijden
van 15 juni tot en met 31 december 2020 (8 juli) 2020-0597
Milsbeek – Kerkstraat 21	Het aanvragen van een drank- en horecawetvergunning (3 juli) 2020-0495
Gemeenteloket (algemeen)
Milsbeek – Kerkstraat 21	Het aanvragen van een exploitatievergunning (3 juli) 2020-0496
Ma- t/m donderdag: 9.00 - 16.30 uur

Verkeersbesluit
Vrijdag: 9.00 - 12.00 uur
Gennep – Pottenhoek	Instellen blauwe zone Pottenhoek, instellen eenrichtingsverkeer Bleekstraat en gedeeltelijk opheffen blauwe zone De Poel (13 juli) 2020-37975
Burgerloket (Burgerzaken en belasting)
Diverse verkeersmaatregelen tijdelijke huisvesting Elckerlyc (8 juli) 2020-37099
Gennep
– Stiemensweg

Maandag: 9.00 - 12.00 uur en
13.30 - 19.00 uur
Bent u als belanghebbende het niet eens met een van deze besluiten? Dan kunt u per brief een bezwaarschrift
Dinsdag t/m vrijdag: 9.00 - 12.00 uur
indienen.
U heeft daar zes weken de tijd voor, gerekend vanaf de dag na de verzenddatum van het besluit. Is er
Buiten de schoolvakanties ook op
geen
verzenddatum vermeld? Dan geldt hiervoor de publicatiedatum. U richt uw bezwaarschrift aan het college van
woensdag van 13.30 – 16.00 uur.

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.
Omgevingsloket
(Wonen,
omgeving
en ondernemen)
Kijk
voor meer
informatie
op www.gennep.nl/bekendmakingen.
Zorgloket (Zorg, werk en inkomen)
Maandag t/m vrijdag: 9.00
– 12.00
uur
Meer
informatie:
kijk op de website www.gennep.nl
’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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Wijzigingsplan Panoven 11, Gennep
Burgemeester en wethouders van
Gennep hebben op 7 juli 2020 het
wijzigingsplan Panoven 11, Gennep
vastgesteld. Met dit wijzigingsplan
wordt het agrarische bouwblok van
dit perceel gewijzigd in een woonbestemming.
Inzage
Het vastgestelde wijzigingsplan
Panoven 11, Gennep met bijbehorende stukken ligt met ingang van
donderdag 16 juli 2020 gedurende
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.WP19097PANOV11GNP-VA01) en
www.gennep.nl/bestemmingsplannen.
Beroep
Met ingang van vrijdag 17 juli tot en
met donderdag 27 augustus 2020 kan
beroep worden ingesteld tegen het
vaststellingsbesluit van het college van
burgemeester en wethouders door:
• een belanghebbende die op tijd

Colum

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 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 28 augustus 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.

