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Op maandag 5 oktober wordt Hans
Teunissen geïnstalleerd als burgemeester van Gennep. De installatie
vindt vanwege corona plaats in
besloten kring, in aanwezigheid van
de gemeenteraad en het college
van burgemeester en wethouders.
Vanwege de coronamaatregelen
kan er geen openbare receptie zijn.
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Installatie burgemeester Hans Teunissen
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Rotonde Brabantweg - Spoorstraat

Rotonde Weverstraat - Brabantweg

Wilt u Gennep een stukje mooier
maken? Adopteer een rotonde!
De gemeente is op zoek naar
geïnteresseerden die de rotondes
de uitstraling geven die past bij de
gastvrijheid van gemeente Gennep.

Wie een rotonde adopteert, zorgt
voor de inrichting en het onderhoud van de binnencirkel van een
rotonde. Het is toegestaan aan de
zijden van de invalswegen reclameborden te plaatsen.
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over gendergelijkheid, duurzame
energie en kwaliteitsonderwijs voor
iedereen.

Schuttersplein en de Schoolstraat
in Milsbeek. De herinrichting richt
zich op een betere leefbaarheid,

verkeersveiligheid en afvoer van
water. Om dit te realiseren, worden
de straten ingericht als 30 km/uurzone. Ook worden de parkeervakken aangepast en komen er aparte
rioolsystemen voor regenwater en

Werkzaamheden De Steeg
Ven-Zelderheide
Tussen week 40 en 43 zijn er werkzaamheden in de omgeving van De
Steeg in Ven-Zelderheide. De Steeg
wordt tijdens de werkzaamheden
afgesloten voor doorgaand verkeer.
Het verkeer van en naar de Zelder
en DSV Zaden Nederland BV wordt
omgeleid via Biesterveld.

De bestaande rijbaan van De Steeg,
die begint bij de Kleefseweg (N291)
richting DSV Zaden Nederland BV,
krijgt tijdens de werkzaamheden
nieuw asfalt over een lengte van 360
meter. De huidige bermen worden
verstevigd met grasbetonstenen
en er komt een voetpad binnen de
bebouwde kom.

DORPS- EN WIJKONDERSTEUNERS
Heeft u een ondersteuningsvraag? Elke kern of wijk in gemeente
Gennep heeft een dorps- of wijkondersteuner bij wie u terechtkunt.
Zij gaan samen met u op zoek naar een oplossing in de buurt.
Neem contact op:
Gennep-West – Roos van Otterdijk (06-53583055)
Gennep-Zuid – Fonnie Klösters (06-19649642)
Heijen – Wilma Kroon (06-57486685)
Milsbeek – Dolinda Wijnhoven (06-82298790)
Ottersum – Sabine van Thiel (06-20942115)
Ven-Zelderheide – Josine van Deurzen (06-42788007)
Kijk voor meer informatie op www.gennep.nl/ondersteuners.

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 een samenvatting
van de besluiten van burgemeester en
wethouders van 22 september 2020.
Op www.gennep.nl/besluiten vindt u
meer informatie.

Inschrijving en ontwerp
De rotondes die beschikbaar zijn, zijn Het college:
de rotonde Weverstraat/Brabantweg • besluit projecten aan te dragen
voor het regionale uitvoeringsen de rotonde Brabantweg/Spoorstraat. Heeft u interesse? Inschrijven
programma en cofinanciering via
kan door een ontwerp in te sturen
de Investeringsagenda, vraagt
naar beheer@gennep.nl. Dit kan tot
de raad om akkoord te gaan met
en met dinsdag 10 november 2020.
alle projectenenveloppen als
onderdeel van het uitvoeringsproHet ontwerp moet voldoen aan
gramma en informeert de raad
bepaalde voorwaarden.
per brief over een voorgenomen
Kijk voor deze voorwaarden op
bestemmingsreserve Regio Deal;
www.gennep.nl/rotonde.
•	stelt de Programmabegroting
Heeft u nog vragen over de pro2021 en de Meerjarenbegroting
2022 -2024 vast;
cedure? Mail dan voor 21 oktober
•	stelt de tussenbalans ‘Samen op
naar beheer@gennep.nl en dan
weg’ vast en biedt dit document
beantwoorden wij uw vragen zo
aan aan de nieuwe burgemeester;
snel mogelijk.
•	informeert de raad per brief over
de Woonmonitor 2020.

Start herinrichting Schuttersplein en Schoolstraat
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Hans Teunissen: “Ik hoop dat de
kennismaking met inwoners en
ondernemers op een zo persoonlijk
mogelijke manier kan plaatsvinden,
rekeninghoudend met de coronarichtlijnen.”
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de kanalen van Gennep News.
De nieuwe burgemeester wil graag
snel kennismaken met de Gennepse
inwoners en bedrijven. Dat zal hoge prioriteit hebben in zijn eerste maanden.
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vuilwater. Om de overlast te beperken, worden de werkzaamheden in
fasen uitgevoerd.
Kijk voor meer informatie op
www.gennep.nl/schuttersplein.

Begroting 2021 en
Meerjarenbegroting
2022-2024
Met trots heeft het college van
burgemeester en wethouders de
Begroting 2021 en Meerjarenbegroting 2022-2024 vastgesteld. Het
college is er in geslaagd om een
sluitende meerjarenbegroting te
presenteren. Dat is best uniek in
deze tijd waarin veel gemeenten
in financiële problemen verkeren.
De ambities uit het coalitieakkoord
blijven behouden, zonder te bezuinigen op voorzieningen voor onze
inwoners. Op 9 november ligt de
begroting ter vaststelling voor aan
de gemeenteraad.
Wilt u inzicht in de plannen van
onze gemeente voor 2021 en wat
hiervoor financieel begroot is? Dat
kan eenvoudig via de gebruiksvriendelijke website
gennep.begroting-2021.nl.
Wilt u liever een papieren exemplaar inzien? Dit kan bij de receptie
van het gemeentekantoor. Let op: in
verband met het coronavirus is dit
tijdelijk alleen op afspraak mogelijk.
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Bouw KEC gestart
Om de start van de bouw van het Kind
Expertise Centrum (KEC) te vieren,
onthulde wethouder Rob Janssen op
dinsdag 22 september het bouwbord
op de Martinushof in Gennep. Dat
deed hij samen met enkele kinderen
en vertegenwoordigers van de in te
huizen scholen en andere betrokkenen bij het bouwproces. Volgens
planning kan het KEC met ingang van
schooljaar 2021/2022 in gebruik worden genomen door de basisscholen
Maria Goretti, Elckerlyc, De Piramide,
VSO Mikado en Spring Kinderopvang.

Bekendmaking
Aanbieding programmabegroting
2021 en meerjarenbegroting
2022-2024
De burgemeester van Gennep maakt
bekend dat de programmabegroting 2021 en meerjarenbegroting
2022-2024 zijn aangeboden aan de
gemeenteraad.
De gemeenteraad bespreekt de
begroting tijdens de voorbereidende
raadsvergadering van 19 oktober
2020. De vaststelling van de begroting staat gepland voor de raadsvergadering van 9 november 2020.
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Contact

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning
Hoe kunt u–ons
Ottersum
St. bereiken?
Janstraat 67
Het verlagen van een inrit (19 september) 2020-0769
Telefoon: 0485 494 141
e-mail: gemeente@gennep.nl
Verleende
omgevingsvergunning
internet: www.gennep.nl

Heijen – Hoefstraat 27a	Het verbouwen van een woonhuis (23 september) 2020-0546
Bezoekadres
Ottersum
– Aaldonksestraat 25	Het realiseren van een B&B/Plattelandskamerverhuur (23 september)
Ellen Hoffmannplein 1, Gennep
2020-0601
Doelen 2, Gennep (Zorgloket)
Ven-Zelderheide – Zelder	Het inplanten met een bosplantsoen op de Zeldersche Driessen (23 sepPostadres
tember) 2020-0528
Postbus 9003, 6590 HD Gennep
Overige verleende vergunningen
Gemeente
Gennep	Het organiseren van de Genneperheiloop 2020 (17 september) 2020-0679
Openingstijden
Milsbeek – Schuttersplein	Evenementenvergunning: het organiseren van het evenement ‘Car Wash’
Gemeenteloket (algemeen)
(17 september) 2020-0623
Ma- t/m donderdag: 9.00 - 16.30 uur
Ottersum	
Collectevergunning: het verkopen van bloemen voor VIOS (21 september)
Vrijdag: 9.00 - 12.00 uur
2020-0749
Verkeersbesluit
Burgerloket (Burgerzaken en belasting)
Maandag:– 9.00
- 12.00
uur en
Gennep
Picardie
123	
De aanleg van gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats (23 september
13.30 - 19.00 uur
2020) 49760

Dinsdag t/m vrijdag: 9.00 - 12.00 uur
Buiten de schoolvakanties ook op
Milsbeek
Schuttersplein	
Het instellen van eenrichtingsverkeer, parkeerverbodzone, gehandicaptenwoensdag –
van
13.30 – 16.00 uur.

parkeerplaats, parkeerplaats voor de huisarts en parkeerplaatsen voor het
opladen van een elektrische auto (23 september 2020) 49743

Omgevingsloket
(Wonen, omgeving en ondernemen)
Zorgloket (Zorg, werk en inkomen)
Maandag t/m vrijdag: 9.00 – 12.00 uur
Als
service publiceren
wij beknopte versies van de bekendmakingen in deze krant. Kijk voor de volledige bekend’s Middags
alleen op afspraak

makingen op www.officielebekendmakingen.nl. Daar leest u ook hoe u inspraak kunt leveren of een zienswijze,
beroep
of bezwaar
kunt indienen.
Telefonische
bereikbaarheid
Het gemeentekantoor kunt u op werkMeer informatie: kijk op de website www.gennep.nl
dagen 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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Nachtafsluiting toe- en afritten A77

Colum

De werkzaamheden aan de N271 verlopen volgens planning. Afgelopen
week is er gestart met asfalteringswerkzaamheden en in de middenberm worden nieuwe verlichtingsmasten geplaatst.
Aansluiting A77
Op 1, 2 en 3 oktober worden de aansluitingen van de A77 voorbereid
en voorzien van nieuw asfalt. Van 21.00 tot 5.00 uur worden de toe- en
afritten hiervoor afgesloten. Het verkeer wordt dan omgeleid.

Ontheffing geluidshinder in verband
met groot onderhoud N271
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 september
2020 een ontheffing verleend voor het verbod op het veroorzaken van
geluidshinder. De ontheffing wordt verleend voor de werkzaamheden
aan de N271 tussen kilometerring 108.9 en 116.4 in Gennep.
De ontheffing geldt van 19.00 tot 07.00 uur op de volgende dagen:
•	donderdag 1 oktober t/m vrijdag 2 oktober
•	vrijdag 2 oktober t/m zaterdag 3 oktober
•	woensdag 18 november t/m donderdag 19 november
•	vrijdag 13 november t/m maandag 16 november
Het college van burgemeester en wethouders heeft voorschriften aan de
ontheffing verbonden, om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk
te beperken. Omwonenden zijn hier per brief over geïnformeerd.
Kijk voor de volledige bekendmakingen op
www.officielebekendmakingen.nl. Daar leest u ook hoe u inspraak kunt
leveren of een bezwaar kunt indienen.

