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Taxus Taxi zamelt 410.000 kilo taxussnoeisel in
De Stichting Taxus Taxi heeft 410.000
kilo taxussnoeisel ingezameld. In de
gemeente Gennep werd 11.707 kilo
opgehaald. Ondanks dat het doel van
425.000 kilo net niet gehaald is, is de
stichting tevreden met de opbrengst.
410.000 kilo taxussnoeisel is genoeg
voor 3.727 chemotherapieën.
Ook volgend jaar zamelt de Stichting
Taxus Taxi weer taxussnoeisel in.
De exacte start- en einddatum voor
2021 zijn nog niet bekend.
Blijf hiervan op de hoogte via
www.taxustaxi.nl.

Buiten de schoolvakanties ook op

GGD Gezondheidsmeter van start
De GGD Limburg-Noord voert dit
najaar groot onderzoek uit naar de
gezondheid en leefstijl van volwassenen en ouderen. Ruim 140.000
inwoners van Limburg hebben een
uitnodiging ontvangen om mee te
doen aan de GGD Gezondheidsmeter 2020.
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Vanwege de huidige coronamaatregelen worden de hoorzittingen
zonder publiek gehouden.

ving te verbeteren.

statistieken gebruikt.

Privacy
Deelname aan de Gezondheidsmonitor is anoniem. De antwoorden van de vragenlijst zijn niet
dat u de vragenlijst invult. Alleen
gekoppeld aan een naam en/of
zo kan de GGD bekijken wat in onze adres. De GGD kan dus niet zien
gemeente nodig is om de gezondwelke antwoorden u geeft. Uw
heid, leefgewoonten en leefomgegegevens worden alleen voor

Werkzaamheden N291 Ven-Zelderheide
Op vrijdag 9 oktober wordt er vanaf
18.00 uur aan het asfalt van de
N291 gewerkt, binnen en buiten
de bebouwde kom van Ven-Zelderheide. Deze werkzaamheden duren
uiterlijk tot maandagochtend 12
oktober 6.00 uur. Tijdens de werkzaamheden is de N291 tussen de
kruising met de Siebengewaldseweg

en de Duitse grens afgesloten voor
verkeer.
Omleidingen
Het doorgaande verkeer van en
naar Duitsland wordt omgeleid
over de B504, A57, A77 en N271.
Het bestemmingsverkeer van en
naar Ven-Zelderheide wordt via het

De burgemeester werd toegesproken door plaatsvervangend raadsvoorzitter Jacques van Bergen en
locoburgemeester Rob Peperzak. De
heer Van Beek is nog tot 5 oktober
burgemeester van Gennep. Op die
dag wordt hij opgevolgd door Hans
Teunissen.
De vastgestelde woonvisie
In de vergadering werd verder de
woonvisie voor Noord-Limburg
unaniem vastgesteld. Er kan en zal
in Gennep weer volop gebouwd
worden.
Een plan voor maximaal 71 woningen en een zorgcomplex aan

de Goorseweg in Ottersum werd
door een meerderheid van de raad
aangenomen. D66 en PvdA waren
zeer kritisch over het voorstel en die
partijen stemden tegen.
Een voorstel om het voormalige
pand van Supertex aan de Brugstraat te verbouwen tot wooneenheden en van een extra woonlaag
te voorzien, werd wel unaniem
aangenomen.
Nieuwe visie bibliotheek
De bibliotheek beschikt dankzij het
raadsbesluit weer over een visie tot
2024, die de goedkeuring van de
Gennepse raad kreeg.

Besluiten B&W
Hieronder leest u de besluiten van
burgemeester en wethouders van 15
september 2020. Op www.gennep.nl/
besluiten vindt u meer informatie.
Het college:
• besluit de opdracht tot de exploitatie van de Binnensportaccommodaties en zaal Pica Mare
2021-2031 te gunnen aan Yask B.V.
en informeert de raad per brief;
• stelt de nieuwe gemeentelijke
huisstijl vast en informeert de raad
per brief;
• beantwoordt schriftelijke vragen
van raadslid mevrouw A. Janssen
over de vrijwillige ouderbijdrage
leerplichtigen.

Agenda voorbereidende
raadsvergadering

Niet iedereen krijgt een uitnodiging. Als u niet geselecteerd bent,
kunt u een variant op de vragenlijst
invullen via
www.ggdgezondheidsmeter2020.nl.

De raad heeft besloten
De raadsvergadering van 14 september stond in het teken van het
afscheid van waarnemend burgemeester Willibrord van Beek. De
burgemeester, die een jaar geleden
voor een paar maanden zou invallen
in Gennep, heeft door de coronapandemie bijna een jaar volgemaakt. Tot zijn genoegen, zo gaf hij
aan. Al heeft hij het directe contact
met de inwoners, wat hem juist zo
aantrekt in het ambt, door dezelfde
corona erg gemist.
Hij was duidelijk erg blij met het
portret van hem dat nu in het
trappenhuis bij alle andere oudburgemeesters van Gennep komt te
hangen.

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

Gemeente Gennep krijgt binnenkort een nieuw logo. Vanaf 5 oktober
zult u het op steeds meer plekken zien. We zijn trots op deze nieuwe
uitstraling. Binnenkort vertellen we u er graag meer over.

Welkom
We proberen de dienstverlening aan inwoOpeningstijden(algemeen)
Gemeenteloket
ners
en ondernemers normale doorgang
Mat/mvinden,
donderdag:
9.00
16.30 uur
te laten
ondanks
de-maatregelen
Gemeenteloket
(algemeen)
Vrijdag:
9.00
12.00
uur
tegen
verspreiding van het coronavirus.
Ma- t/m donderdag: 9.00 - 16.30 uur
Omdat
ambtenaren
tijdelijk
zoveel moVrijdag:
9.00
- 12.00
uurook
Burgerloket
(Burgerzaken
en belasting)
gelijk vanuit huis werken, vindt dienstverMaandag: 9.00 - 12.00 uur en
lening
aan de balie
uitsluitenden
op belasting)
afspraak
Burgerloket
13.30
- 19.00(Burgerzaken
uur
plaats.
Een afspraak
maakt uur
u viaen
Maandag:
9.00
12.00
Dinsdag t/m vrijdag: 9.00 - 12.00 uur
www.gennep.nl
ofuur
door telefonisch
contact
13.30de- 19.00
Buiten
schoolvakanties
ook op
op
te
nemen.
Dinsdag
t/m
vrijdag:
9.00
12.00
woensdag van 13.30 – 16.00 uur. uur
Openingsti
jden
woensdag
van 13.30 – 16.00 uur.
Omgevingsloket
Maandag
09.00
– 19.00 uur
(Wonen, omgeving en
ondernemen)
Dinsdag
09.00
–
17.00 uur
Omgevingsloket
Zorgloket (Zorg, werk en inkomen)
Woensdag
09.00
–
uur
(Wonen,
omgeving
en
ondernemen)
Maandag t/m vrijdag: 9.00 –17.00
12.00
uur
Donderdag
09.00
17.00 uur
(Zorg,op
werk
en– inkomen)
’sZorgloket
Middags alleen
afspraak
Maandag t/m vrijdag:
9.00
– 12.00
Vrijdag
09.00
– 12.00
uur uur

Colum
Colum

Ontvang het
gemeentenieuws digitaal

Nieuw logo gemeente Gennep

Postadres
Postbus
9003, 6590 HD Gennep
Openingstijden

22 september >> pagina 1

buitengebied van Ven-Zelderheide
en Ottersum omgeleid. Verkeersregelaars leiden het verkeer rondom
Ven-Zelderheide in goede banen.
Bij slecht weer kan het dat de werkzaamheden langer duren of worden
verplaatst. Met vragen kunt u terecht
bij onderhoudlimburg@kws.nl.

Maandag 28 september 2020 vanaf
20.00 uur is er een (digitale) voorbereidende raadsvergadering over
onderstaande onderwerpen:
• Verstrekken aandeelhouderslening Enexis
• Noodhulp San Pedro de Lóvago
• Vaststelling bestemmingsplan
'8 woningen Antoniusstraat
Ven-Zelderheide'
• Vaststelling bestemmingsplan
'Nijmeegseweg ong Gennep’
• Ingediend verzoek tot agendering
door de fractie D66
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.

Ontwerp-omgevingsvergunning Biesterveld 2 Ven-Zelderheide ter inzage
Het college van B&W maakt bekend
dat de ontwerp-omgevingsvergunning Biesterveld 2 te Ven-Zelderheide
ter inzage ligt. Het gaat om een
vergunning voor de realisatie van 3
houten chalets en 3 studio’s (bed &
breakfast) bij Minicamping de Niers,
op het perceel Biesterveld 2 te VenZelderheide.
Inzage
De ontwerp-omgevingsvergunning
met bijbehorende stukken is vanaf
22 september voor zes weken in te
zien op het gemeentekantoor van
Gennep. Let op: in verband met

het coronavirus tijdelijk alleen op
afspraak mogelijk.
U kunt de stukken ook bekijken op
www.ruimtelijkeplannen.nl en
www.gennep.nl.
Zienswijze
Tot en met 3 november 2020 kunt u
een zienswijze indienen. Dat kan via
een brief naar het college van B&W,
Postbus 9003, 6590 HD Gennep. Wilt
u mondeling een zienswijze indienen?
Dan kunt u een afspraak maken via
het telefoonnummer 0485 49 41 41.
Het is niet mogelijk om per e-mail een
zienswijze in te dienen.
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Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning
Gennep – Brugstraat 32 t/m 102	Het verduurzamen van appartementen (11 september)
2020-0754 en Brugstraat 104 t/m 150
Hoe kunt
u ons bereiken?
Gennep
– Langeweg
48
Het renoveren van een woonhuis (13 september) 2020-0755
Telefoon: –0485
141
Ottersum
nabij494
Goorseweg
51 en	Het plaatsen van twee archeosperen (15 september) 2020-0758
Hoofdstraat
nabij het Kranenveld te Heijen
e-mail: gemeente@gennep.nl
Ven-Zelderheide
– Vensestraat 13a	Het aansluiten van de riolering en hemelwaterafvoer
internet: www.gennep.nl
(15 september) 2020-0762
Ven-Zelderheide – Zandsteeg 8	Het realiseren van een overkapping aan een bestaande schuur
Bezoekadres
(13 september) 2020-0756
Verleende
omgevingsvergunning
Ellen Hoffmannplein
1, Gennep
Heijen – Kranenveld 39
Het aanleggen van een oprit (7 september) 2020-0642
Doelen 2, Gennep (Zorgloket)

Meer informatie: kijk op de website www.gennep.nl
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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.
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Dit kunt u downloaden via de website
van
de gemeente of opvragen bij de
gesloten
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0485 – (maandag
494 241.
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onder Actueel, Bekendmakingen.
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Overige verleende vergunningen
Gennep – Norbertplein 3	Evenementenvergunning: het organiseren van een burendag op 19
september 2020 (8 september) 2020-0607
Gennep – Norbertplein 3	Loterijvergunning: het organiseren van een loterij op 19 september 2020 (14 september) 2020-0608
Gennep – Picardie	Vergunning obstakels op openbare weg: het inrichten van een bouwplaatsinrichting t.b.v. nieuwbouw KEC (17 september) 2020-0750
Milsbeek – Klaproosweg	Evenementenvergunning: het organiseren van een straat-/buurtfeest op 26 september 2020 (7 september) 2020-0657
Ottersum – Goorseweg 53	Evenementenvergunning: het organiseren van de survivalrun voor
kinderen (7 september) 2020-0557

Als service publiceren wij beknopte versies van de bekendmakingen in deze krant. Kijk voor de volledige bekendmakingen op
www.officielebekendmakingen.nl. Daar leest u ook hoe u inspraak kunt leveren of een zienswijze, beroep of bezwaar kunt indienen.

