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Forse Europese subsidie voor verduurzaming haven Heijen
Venlo en Lanaken (België). Daarvan
is rond 4 miljoen euro bestemd voor
de haven in Heijen. De ﬁnanciële
impuls van de EU ziet de gemeente
als belangrijke erkenning en steun
in de rug voor de toekomst van de
haven.
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Wethouder Janine van Hulsteijn:
“We zijn hier als gemeente ontzettend trots op. Dit is de bevestiging
van de belangrijke rol die onze
lokale haven heeft als binnenhaven
in het Europese transportnetwerk.
Het is een kwaliteitspredicaat voor
de haven. Daarnaast past deze toekenning ook perfect bij de uitbreidingsplannen met meer goederenvervoer over het water. Het vergroot
haven Heijen. Als onderdeel van een de economische waarde én de
verduurzaming van de mobiliteit
omgevingskwaliteit van onze haven
van binnenhavens gaat 10,4 miljoen Heijen.” Kijk voor meer informatie
euro naar de binnenhavens Heijen,
op www.provincielimburg.nl.

ben op het thema. De afgelopen
periode heeft ons laten inzien dat
samenzijn niet zo vanzelfsprekend
is als we altijd dachten. Afspreken
met familie of vrienden en naar het
werk gaan was niet mogelijk. Maar
samen zijn we er wél in geslaagd om
het coronavirus terug te dringen.
Door samen thuis te blijven kon de
Nederlands-Duitse grens als een van
de weinige Europese grenzen open
blijven. Hoe heeft u de afgelopen
maanden ervaren? Wat heeft u
gemist of wat kunt u nu weer doen?
Laat zien hoe u de afgelopen maanden samen sterker was en maak
kans op een mooie prijs.
Doe mee!
U kunt maximaal drie foto’s inzenden. Deze kunt u digitaal of afgedrukt (min. formaat 13 x 18 cm)
opsturen, voorzien van titel, plaats
van opname, naam, telefoonnummer en e-mailadres van de fotograaf.

De raad heeft besloten
De laatste raadsvergadering voor de
vakantie was in meerdere opzichten
een bijzondere vergadering. Om te
beginnen vond deze vergadering
niet in het stadhuis plaats, maar in
’t Trefpunt in Milsbeek vanwege de
1,5 meter maatregel. De vergadering
begon al om 14.00 uur. Dat had te
maken met een geheime vergadering die volgens de wet plaats moet
vinden wanneer er een benoeming
van een nieuwe burgemeester aan
de orde is. Zoals inmiddels bekend,
was dat maandag 6 juli het geval.
Vergadering van de benoemingen
Tijdens deze raadsvergadering
waren er meerdere benoemingen,
maar de andere benoemingen
mochten wel in het openbaar
plaatsvinden. Peter Lucassen nam
afscheid als wethouder en Rob Janssen werd benoemd als zijn opvolger.

Rob Janssen werd daarnaast benoemd als Lid in de Orde van Oranje
Nassau voor zijn jarenlange lidmaatschap van de Provinciale Staten van
Limburg en de gemeenteraad van
Gennep. In zijn plaats werd Anieta
Janssen benoemd als raadslid.
Anieta maakte eerder ook al deel
uit van de raad namens de SP.
Door naar de inhoud
Daarna stonden de voorjaarsnota
en de eerste blik op de voortgang
van het beleid voor 2020, de zogenoemde trimesterrapportage, op
het programma. Voor beide stukken
geldt dat er ﬁnanciële onzekerheden zijn door de coronacrisis. We
weten nog niet wat de ﬁnanciële
compensatie van het Rijk gaat zijn.
Vooralsnog worden de ﬁnanciële
risico’s beperkt geacht: zo’n 1% van
de begroting.
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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 14 juli 2020. Op
www.gennep.nl/besluiten vindt u
meer informatie.
Het college:
• stelt het jaarverslag Klachten
2019 vast;
• stelt het jaarverslag 2019 van
de Regio Noord-Limburg vast en
informeert de raad per brief;
• informeert de raad per brief over
het compensatiepakket coronacrisis medeoverheden;
• stemt in met de meerkostenregeling Jeugd en Wmo Corona;
• stemt in met het aangaan van
de Regio Deal Noord-Limburg en
informeert de raad per brief.

Het Dagelijks Bestuur van de Euregio
Rijn-Waal kiest dit jaren samen met
inwoners van de Euregio Rijn-Waal
de mooiste foto’s uit. De twee
mooiste inzendingen uit Nederland
en die uit Duitsland worden met een
geldprijs van 200 en 100 euro beloond. Stuur de foto’s voor 1 oktober
2020 digitaal naar info@euregio.org
of in een gesloten envelop onder
vermelding van ‘Fotowedstrijd’ naar De vakanties zijn begonnen en somEuregio Rijn-Waal, Postbus 220, 7040 migen gaan weer naar het buitenland. Hiervoor heeft u een geldig
AE ‘s-Heerenberg.
paspoort of identiteitskaart nodig.
Of wellicht moet u een (nieuw)
De winnaars krijgen begin december bericht. Over de uitslag kan niet rijbewijs aanvragen. Bij deze
aanvragen is een goedgelijkende
worden gecorrespondeerd. Voor
pasfoto nodig die voldoet aan een
alle ingeleverde foto´s verkrijgt de
aantal eisen. Eén van de eisen is
Euregio Rijn-Waal de gebruikersdat de pasfoto op het moment van
rechten onder naamsvermelding
van de fotograaf. De ingeleverde
de aanvraag niet ouder mag zijn dan
foto´s worden eigendom van de
6 maanden. Kijk voor de pasfotoEuregio Rijn-Waal. Kijk voor meer
eisen op www.rijksoverheid.nl.
informatie op www.euregio.org/
fotowedstrijd2020.
Identiteitsbewijs voor kinderen
Heeft uw kind een identiteitskaart of
paspoort nodig? Dan heeft u schriftelijke toestemming nodig van beide
ouders. Dit geldt bij het aanvragen
van een identiteitskaart voor kindeVanuit de fracties van PvdA en D66
ren tot 12 jaar en bij het aanvragen
kwamen voorstellen tot wijziging.
Geen van de voorstellen haalden de van een paspoort voor kinderen tot
18 jaar. Het toestemmingsformulier
eindstreep. Een voorstel van PvdA,
kunt u vinden op www.gennep.nl.
VVD en SP om verenigingen te
compenseren voor de teruglopende Neem van beide ouders een geldig
inkomsten van het ophalen van oud identiteitsbewijs mee naar de afpapier haalde het wel. De raad riep spraak. Een kopie is niet voldoende.
het college op om met de betreﬀende verenigingen om de tafel te gaan Wat moet u meenemen?
Kijk vóór uw afspraak op
en na te denken over alternatieve
www.gennep.nl wat u mee moet
inkomstenbronnen.
nemen. Zo voorkomt u dat we uw
nieuwe document niet aan kunnen
Tot slot waren er de nodige
vragen en er een nieuwe afspraak
hamerstukken, waardoor er een
gemaakt moet worden.
verruimde regeling komt voor
startersleningen op de Gennepse
woningmarkt en het college de
grond kan kopen bij het busstation
om een publiek toilet mogelijk te
maken. Om 21.45 uur sloot de vergadering en konden de vakanties
voor de raad beginnen.
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Contact
Ontvangst
aanvraag omgevingsvergunning

Bekendmakingen

Gennep
Picardie 22
Het kappen van een boom (15 juli) 2020-0617
Hoe kunt–unabij
ons bereiken?
Gennep
–
Logterbos
4
Het bouwen van een vrijstaande woning (16 juli) 2020-0621
Telefoon: 0485 494 141
Milsbeek – Pottenbakker 33	Het plaatsen van een dakkapel op de voorgevel (13 juli)
e-mail: gemeente@gennep.nl
2020-0614
internet: www.gennep.nl
Ottersum
– Koninginnestraat 4	Het plaatsen van een carport met opbouw (13 juli) 2020-0611
Bezoekadresomgevingsvergunning
Verleende
Ellen Hoffmannplein
1, Gennep
Ottersum
– Kleefseweg
7
Het uitbreiden van een loods (14 juli) 2020-0471
Doelen 2, Gennep–(Zorgloket)
Ven-Zelderheide
Kluizenaarstraat 1 Het plaatsen van een overkapping (15 juli) 2020-0383
Postadres van de beslistermijn omgevingsvergunning (met zes weken)
Verlenging
Postbus 9003,
6590 HD 15	
Gennep
Gennep
– Torenstraat
Het moderniseren van een antenne opstelpunt (14 juli)
2020-0536
Milsbeek
– Bloemenstraat 17	Het verbouwen en renoveren van een woonboerderij
Openingstijden
(14 juli) 2020-0541
Gemeenteloket (algemeen)

Gemeente Gennep
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Overige verleende vergunningen
Gemeente Gennep	Collectevergunning voor de Goede Doelen Week
Gennep van 2 november tot 8 november 2020
(15 juli) 2020-0606
Gemeente Gennep	Collectevergunning voor Harmonie Unitas et
Fidelitas 31 augustus tot en met 2 september
2020 (15 juli) 2020-0500
Gennep – Maasstraat 7	Vergunning obstakels voor het tijdelijk plaatsen
van een steiger van 1 juli t/m 30 oktober 2020
(14 juli) 2020-0559
Verkeersbesluit
Heijen – Brem	Instellen verbod motorvoertuigen op een
gedeelte van de Brem (15 juli) 2020-38420

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 verzendMa- t/m donderdag: 9.00 - 16.30 uur
datum
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
Vrijdag: 9.00 - 12.00 uur
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.
Burgerloket (Burgerzaken en belasting)
Maandag: 9.00 - 12.00 uur en
Meer informatie: kijk op de website www.gennep.nl
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.

