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Op zaterdag 12 september onthulde
wethouder Janine van Hulsteijn 6
nieuwe informatieborden bij bijzondere objecten en gebouwen in de
gemeente Gennep. De borden werden onthuld in aanwezigheid van de
initiatiefnemers en betrokkenen.
In Heijen onthulde de wethouder
een nieuw bord bij Huijs Heijen.
Ook werd er een nieuw bord aan de
Hoofdstraat gepresenteerd. Daarop
wordt aandacht besteed aan verzetsstrijder ‘Piloten Joep’. In Gennep staat een nieuw informatiebord
bij de Joodse begraafplaats aan de

beelden even moeten missen. Er
wordt dan onderhoud gepleegd aan
de webcam, waardoor de livestream
tijdelijk offline is.

Davidlaan. In Milsbeek was de onthulling van het bord bij het Niersdal,
een nieuwe toeristische rustplek op
de hoek van de Bloemenstraat en
de Rijksweg. Ook werd in Milsbeek
bij de begraafplaats een informatiebord over het Poppyproject
onthuld. Op het Raadhuisplein in
Ottersum staat een nieuw bord
met daarop een beschrijving van 5
markante gebouwen.
Dit zijn niet de enige nieuwe informatieborden in de gemeente. Op
het pad naar het Genneperhuis zijn
inmiddels ook al 6 informatieborden

vervangen. Ook aan de overkant van
de Maas, ter hoogte van het Genneperhuis, staat een vernieuwd bord.
Lokaal gemaakt
De borden zijn vormgegeven in de
nieuwe toeristische huisstijl van de
gemeente Gennep. Ze zijn gemaakt
met behulp van lokale ondernemers. Het Milsbeekse bedrijf Kees
Rietveld Reclame & Sign heeft de
informatiepanelen gedrukt. De cortenstalen lessenaars en frames zijn
geproduceerd en geplaatst door het
Milsbeekse Constructiebedrijf Stam
en door BAS lasservice uit Heijen.

Koninklijke onderscheiding voor Marion Simons-Knoops
scheiding uit handen van burgemeester Willibrord van Beek. Ze
werd benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau.
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Op donderdag 10 september
ontving Marion Simons-Knoops uit
Milsbeek een koninklijke onder-

Twirlvereniging Elegance.

Na jaren zelf mee te hebben gedaan
en diverse LK- en NK-titels te hebben behaald, startte ze in 1995 met
Marion Simons-Knoops ontving deze lesgeven. Inmiddels geeft ze al 25
onderscheiding voor haar vrijwillijaar les aan een groep van zo’n 20
gerswerk bij Dans- en Twirlvereniging jeugdleden. Dit doet ze samen met
Stephanie Wijers uit Bergen, die ook
Elegance in Bergen. In 1980 werd ze
lid van de Drumband en Majoretten- een lintje ontving. Samen hebben
ze al diverse successen behaald en
korps ‘De Kloppers’. In 2010 stopte
staan ze nog steeds vol enthouside drumband en zijn de majorettes
doorgegaan onder de naam Dans- & asme voor de groep.

Opschoonactie Gennep Schoon afgelast
In verband met corona is de opschoonactie Gennep Schoon op zaterdag 19 september afgelast. Als de
maatregelen het weer toelaten, wordt
de actie ingehaald in maart 2021.
De verenigingen die zich dit jaar
hebben aangemeld en zijn ingeloot,
mogen volgend jaar automatisch
deelnemen. Er volgt dan geen
nieuwe aanmeldronde.

Meld u aan als zwerfafvalpakker
Wilt u in deze tijd toch graag een
steentje bijdragen aan een schoon
Gennep? Dan kunt u zich het hele
jaar door aanmelden als zwerfafvalpakker bij de gemeente. Mail hiervoor naar gemeente@gennep.nl.
U krijgt dan een prikstok te leen,
wij zorgen voor vuilniszakken en
maken aansluitend een afspraak
om het opgeruimde zwerfafval op

te halen.
Regionale Maas Opschoondag
Ook kunt u meedoen aan de Regionale Maas Opschoondag, die wel
plaatsvindt op zaterdag 19 september. U kunt zich voor deze dag
alleen, of met uw gezin aanmelden
voor het opruimen van een stukje
langs de Maas. Kijk voor meer informatie op www.maascleanup.nl.

Gemeente Gennep komt graag in contact met jonge
mantelzorgers
Volgens statistieken zijn er in
gemeente Gennep zo’n 900 jonge
mantelzorgers. Dit zijn kinderen en
jongeren tot 25 jaar, die opgroeien
met een gezinslid dat chronisch ziek
of gehandicapt is, of een psychische
aandoening heeft. Jonge mantelzorgers hebben extra zorgtaken, maken
zich zorgen of ervaren een zorgtekort in het gezin. Deze situatie kan
een grote impact hebben op hun
leven. Daarom komen we graag met
hen in contact om de juiste zorg en
ondersteuning te bieden.

Registreren
Ben jij een jonge mantelzorger?
Registreer jezelf dan via
www.gennep.nl/mantelzorg. Of
ken je een jongere die mantelzorg
verleent? Help hem of haar dan
om zich als jonge mantelzorger te
registreren. Twijfel je, of wil je graag
meer informatie over jonge
mantelzorgers? Kijk dan eens op
www.mantelzorg.nl/jongzorgen. Of
neem contact op met Team Toegang
via (0485) 49 41 44.

Mantelzorgcompliment
Gemeente Gennep zet jonge mantelzorgers graag in het zonnetje.
In oktober krijgen geregistreerde
jonge mantelzorgers een goodiebag,
met verrassingscadeaus en informatie over hulp en ondersteuningsmogelijkheden. Daarnaast nodigen we
hen uit voor een dag Toverland op
1 november 2020. Daarbij zijn ook
onze zorgconsulenten aanwezig om
kennis te maken.

15 september >> pagina 1

Colum
Colum

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 de besluiten van
burgemeester en wethouders van 8
september 2020. Op www.gennep.nl/
besluiten vindt u meer informatie.
Het college:
• besluit de bestemmingsplannen
‘8 woningen Antoniusstraat VenZelderheide’ en ‘Nijmeegseweg
ong Gennep’ ter vaststelling voor
te leggen aan de raad;
• informeert de raad per brief over
het Huisvestingsrapport onderwijs
2019-2035;
• verklaart conform het advies van
de Commissie Bezwaarschriften
Gennep het bewaarschrift op de
50%-maatregel PW gegrond en
herziet het bestreden besluit;
• beantwoordt schriftelijke vragen
van raadslid F. Pubben over het
vraagstuk Verbindingsweg/ Rondweg Zwarteweg.

Led-schermen
langs de weg
Vorig jaar zijn in de gemeente 50 posterboxen aan lantaarnpalen bevestigd.
Deze vervangen de sandwichborden
voor het aankondigen van evenementen en reclame-uitingen. Eind september komen er twee digitale led-schermen aan de Brabantweg in Gennep
en aan de Hoofdstraat in Heijen. Later
dit jaar worden zulke schermen ook in
Milsbeek en Ottersum geplaatst.
Deze led-schermen bieden nog meer
mogelijkheden om het publiek te informeren. Organisaties zonder winstoogmerk betalen voor vermelding op deze
zuilen 50 euro voor 2 weken, op alle
vier de zuilen. Als u gebruik wilt maken
van de posterboxen en/of de digitale
led-schermen, dan kunt u rechtstreeks
contact opnemen met Jordans Sign
& Promotion via www.jordans.nl. Er
hoeft geen melding gedaan te worden
bij de gemeente.

Werkzaamheden
Siebengewaldseweg uitgesteld
De voorbereidende werkzaamheden op de Siebengewaldseweg zijn
onlangs voltooid. Het aanbrengen
van de nieuwe slijtlaag is echter
uitgesteld tot halverwege 2021.
Hiervoor is gekozen, omdat onder
andere de weersomstandigheden
voor deze werkzaamheden in die
periode gunstiger zijn. De exacte
datum wordt later bekendgemaakt.
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Voor fietsers is er een omleidingsroute ingesteld. De route richting
De Grens loopt vanaf de Hoofdstraat richting de Schaafsebosweg.
Met behulp van verkeerslichten
kunnen fietsers daar veilig oversteken. De route richting De Grens
staat vanaf daar verder aangegeven.

Postadres
Postbus 9003, 6590 HD Gennep

Vanaf De Grens worden fietsers
richting de Schaafsebosweg
gestuurd, waar ze veilig kunnen
oversteken richting de Hoofdstraat.
Wanneer de werkzaamheden aan
de N271 zijn afgerond, wordt de
oversteek weer afgesloten. Fietsers
kunnen dan oversteken ter hoogte
van de verkeerslichten bij De
Grens.

Bekendmakingen
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Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning

Gennep – Europaplein 21
Gennep – Stiemensweg 11

Het realiseren van gevelreclame (3 september) 2020-0729
Het tijdelijk opslaan van 18 woonunits (3 september) 2020-0730

Gemeenteloket (algemeen)
Heijen – Brem 1	Het milieu neutraal wijzigen en tekstuele aanpassingen van module D
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Het verbouwen van een bestaand pand tot 4 appartementen (8 september) 2020-0532
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–
Koninginnestraat
4	
Het plaatsen van een carport met opbouw (4 september (2020-0717)
Buiten de schoolvakanties ook op
Ven-Zelderheide – Zelder 1
Het plaatsen van een schaduwhal (8 september) 2020-0645
woensdag van 13.30 – 16.00 uur.

Besluit melding lozing buiten inrichting

Milsbeek – Smelenweg 6	Het realiseren en exploiteren van een gesloten bodemenergiesysteem (29 april)
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Burgemeesters ‘Dynamic Borders’
houden ook nu contact

Colum

De gemeenten Bergen, Boxmeer,
Cuijk, Gennep, Goch, Mook en Middelaar en Weeze hebben voor het project
‘Dynamic Borders’ de handen ineen
geslagen. Ook tijdens de coronacrisis
bleven de burgemeesters met elkaar
in contact om te werken aan grensoverschrijdende samenwerkingen.
Via telefoon- en videoconferenties
werden de nationale procedures
rondom corona besproken. Ook

werden er ideeën verzameld voor de
aanpak van het virus in de grensregio.
Onlangs ontmoetten de burgemeesters van de deelnemende gemeenten
elkaar tijdens een fysieke, coronaproof
bijeenkomst. Daarin werd de uitvoering van het Dynamic Borders-project
besproken en werd nagedacht over
een eventueel vervolgproject. Ook
burgemeester Willibrord van Beek van
Gennep was hierbij aanwezig.

Onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente
Wat vindt u van de dienstverlening van gemeente Gennep aan u als
ondernemer? Dat willen we graag onderzoeken, door weer mee te doen
aan het tweejaarlijkse onderzoek van MKB-Nederland.
Wij staan graag voor u klaar, zodat
u goed kunt ondernemen. De medewerkers van het Bedrijvenloket
geven advies en kunnen u helpen bij
onderwerpen, zoals het starten van
een bedrijf, het aanvragen van subsidie, bedrijfslocaties, vergunningen
en arbeidsmarktvraagstukken.
Digitale enquête
Deze week ontvangen alle ondernemers in de gemeente Gennep een
uitnodiging om de digitale enquête

in te vullen. Wij zijn benieuwd
naar uw mening als ondernemer
in onze gemeente. En natuurlijk
hopen we dat u tevreden bent. Een
hoge score in het onderzoek naar
de MKB-vriendelijkste gemeente
trekt namelijk nieuwe ondernemers
aan. En dat is weer goed voor de
bedrijvigheid!
Vult u de enquête ook in? Alvast
hartelijk dank voor uw medewerking!

