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Gennep Actueel
INFORMATIERUBRIEK GEMEENTE GENNEP

CONTACT
Hoe kunt u ons bereiken?
E-mail:

gemeente@gennep.nl

Telefoon:

(0485) 49 41 41

Internet:

www.gennep.nl

Bezoek:

Ellen Hoﬀmannplein 1, Gennep

Post:

Postbus 9003, 6590 HD Gennep

Welkom
We proberen de dienstverlening aan inwoners
en ondernemers normale doorgang te laten
vinden, ondanks de maatregelen tegen
verspreiding van het coronavirus. Omdat

Gemeente Gennep bedankt jonge
mantelzorgers
Op maandag 12 oktober reikte
wethouder Rob Janssen het eerste Jonge
Mantelzorgcompliment in Gennep uit.
Volgens statistieken zijn er in gemeente
Gennep ca. 900 jonge mantelzorgers. Dit
zijn kinderen en jongeren t/m 24 jaar, die
opgroeien met een gezinslid dat chronisch
ziek of gehandicapt is of een psychische
aandoening heeft. Zij hebben extra
zorgtaken, maken zich zorgen of ervaren
een zorgtekort in het gezin.

ambtenaren tijdelijk ook zoveel mogelijk vanuit
huis werken, vindt dienstverlening aan de balie
uitsluitend op afspraak plaats. Een afspraak
maakt u via www.gennep.nl of telefonisch.

Als blijk van waardering zetten we jonge mantelzorgers graag in het zonnetje.
Geregistreerde jonge mantelzorgers krijgen een goodiebag met verrassingscadeaus en
informatie over hulp en ondersteuningsmogelijkheden. Ook zit er een uitnodiging in
voor een verwendag naar Toverland.

Openingstijden
Maandag

09.00 – 19.00 uur

Dinsdag

09.00 – 17.00 uur

Woensdag

09.00 – 17.00 uur

Wilt u meer weten over jonge mantelzorgers in Gennep? Kijk dan op
www.gennep.nl/jongemantelzorgers. Hier kunnen jonge mantelzorgers zich ook
registreren.

Donderdag 09.00 – 17.00 uur
Vrijdag

09.00 – 12.00 uur

Team Toegang is ’s ochtends telefonisch
bereikbaar voor vragen over zorg, welzijn en
opvoeding op (0485) 49 41 44.

Ontvang het
gemeentenieuws digitaal

Maak kennis met Yask!

nieuwsbrief via gennep.nl/digitalenieuwsbrief.

Giftige paddenstoel gevonden
in Milsbeek
In Milsbeek is de zeldzame kleverige
knolamaniet gevonden, een giftige paddenstoel. Deze paddenstoel lijkt op een aantal
eetbare paddenstoelen. Het opeten van de
kleverige knolamaniet is levensgevaarlijk
en kan leiden tot ernstige leverschade.
Giftige paddenstoelen herkennen is lastig.
Wij adviseren daarom om paddenstoelen
in de natuur met rust te laten.

Commissie Bezwaarschriften
Gennep
Op dinsdag 27 oktober 2020 houdt de
Commissie Bezwaarschriften Gennep 4
hoorzittingen. Gelet op de huidige coronamaatregelen worden de hoorzittingen
digitaal gehouden.
19.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
20.30 uur

digitale zitting
digitale zitting
digitale zitting
digitale zitting
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Hieronder leest u een samenvatting
van de besluiten van burgemeester en
wethouders van 13 oktober 2020. Op
www.gennep.nl/besluiten vindt u meer
informatie.
Het college besluit:
• aan de gemeenteraad voor te stellen
de verkeerskundige bebouwde komgrens op de Goorseweg in Ottersum
te verplaatsen naar de noordzijde van
het sportterrein Goorseweg 51-53;
• een samenwerkingsovereenkomst
aan te gaan met de provincie Limburg
op het gebied verkeerseducatie voor
het basis- en voortgezet onderwijs
voor de periode 2021-2025 om de
inhoudelijke, ﬁnanciële en juridische
aspecten te regelen;
• in principe medewerking te verlenen
aan de transformatie van het perceel
Diekendaal 21 te Heijen middels een
nieuw bestemmingsplan.

Nieuwe exploitant binnensportaccommodaties en zaal Pica Mare
Vanaf 2021 neemt Yask Facility Management B.V. de exploitatie van de sporthal, het zwembad, zaal Pica Mare en gymzalen in de gemeente Gennep over van Optisport. Donderdag
22 oktober stelt wethouder Rob Peperzak de nieuwe exploitant graag aan u voor. Dat doet
hij in een online presentatie van 19.30 tot 20.30 uur. Inwoners, verenigingen en andere
geïnteresseerden kunnen de presentatie live volgen via www.gennep.nl/yask.

Ontvangt u het gemeentenieuws liever
digitaal in uw mailbox? Meld u aan voor onze

Besluiten B&W

Kom te weten wie Yask is, wat hun ambities zijn en hoe zij samen met de gemeente en betrokken sport- en cultuuraanbieders een overeenkomst voor de komende tien jaar gaan opstellen.
Heeft u vooraf vragen aan Yask?
Stel deze dan in een mail aan gemeente@gennep.nl. Tijdens de presentatie proberen
we zoveel mogelijk vragen te beantwoorden.

Gemeente Gennep zoekt nieuwe
aannemer(s) voor bermbeheer
Gemeente Gennep is een aanbestedingstraject gestart voor bermbeheer vanaf
2021. De focus voor het bermbeheer, maaien van bermen, watergangen, parken en
gazons in de gemeente ligt op biodiversiteitherstel. Bij de aanbesteding passen we
de vernieuwende Rapid Impact Contracting (RIC) methodiek toe.
Wethouder Rob Peperzak: “Met deze aanbesteding zetten we een grote stap op weg naar
biodiversiteitherstel. We streven niet alleen naar een duurzaam bermonderhoud, maar
ook naar een duurzame relatie met een aannemer. De RIC-methode helpt hierbij. Net als
bij de zoektocht naar een nieuwe exploitant voor onze binnensportaccommodaties zoeken
we ook nu naar een partij met een visie die aansluit bij onze ambities voor de toekomst.
Dat is de beste basis voor een duurzame samenwerking tussen marktpartijen en de
gemeente. Na de aanbesteding gaan we met de partij(en) in gesprek over een op te stellen
meerjarige samenwerkingsovereenkomst. De RIC-methodiek biedt bovendien de ﬂexibiliteit om tijdens de looptijd van het contract in overleg wijzigingen aan te brengen, die tot
een beter resultaat zullen leiden.”

De gemeenteraad vergadert
De raad staat aan het hoofd van de
gemeente en stelt de grote lijnen vast voor
het beleid. Maandag 26 oktober 2020 om
20.00 uur vindt er een digitale voorbereidende raadsvergadering plaats o.a. over
onderstaande onderwerpen.
• Programmabegroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024
• 2e Trimesterrapportage 2020
• Instellen verbod op afsteken vuurwerk, 1e
wijziging van de APV gemeente Gennep
• Benoeming lid rekenkamercommissie
• Wijziging bebouwde komgrens Goorseweg Ottersum
• Zienswijze aangepaste begroting 20212024 MGR
• Ingediend verzoek tot agendering door
de fractie D66
Op www.gennep.nl/gemeenteraad staat
de volledige agenda en bijbehorende
documenten. Ook vindt u er informatie
over hoe u kunt inspreken. De vergadering
wordt via de website van de gemeente en
de kanalen van Gennep News uitgezonden.

Marktinformatiedag
Op dinsdag 3 november 2020 van 9.30 tot 12.30 uur organiseert de gemeente een
marktinformatiedag. Geïnteresseerde partijen voor het bermbeheer kunnen zich via
inkoop@gennep.nl aanmelden voor deze digitale bijeenkomst. Enkele dagen van tevoren
krijgt u via de mail een link voor deelname.
Global Goals
De RIC-methodiek, die is ontwikkeld en wordt ondersteund door adviesbureau KplusV,
is gebaseerd op de Global Goals van de Verenigde Naties. RIC biedt de gemeente de
kans om partners te zoeken die gedeelde ambities kennen op het gebied van sociale,
duurzame en innovatieve waarden.
Meer informatie: www.gennep.nl
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Adopteer een rotonde

Herstelhuis Venray bestaat 1 jaar

Wilt u Gennep een stukje mooier maken? Adopteer een rotonde! We zijn nog steeds
op zoek naar geïnteresseerden die de rotondes aan de Weverstraat/Brabantweg en
de Brabantweg/Spoorstraat de uitstraling geven die past bij de gastvrijheid van onze
gemeente. 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.

Het Herstelhuis Venray bestaat 1 jaar! In het Herstelhuis kunnen mensen met
psychische problemen, die vastlopen in hun eigen huis of omgeving, maximaal 14
dagen bijkomen. Een indicatie of verwijzing is hiervoor niet nodig. Tijdens hun verblijf
in het Herstelhuis worden de gasten ondersteund door ervaringsdeskundigen.

Heeft u interesse? Inschrijven kan door een ontwerp in te sturen naar beheer@gennep.nl.
Dit kan tot en met dinsdag 10 november. Kijk voor de ontwerpvoorwaarden op
www.gennep.nl/rotonde.

Het afgelopen jaar kreeg het Herstelhuis Venray al veel positieve reacties. Gasten
voelden zich er veilig en kwamen tot mooie, nieuwe inzichten. Ze kregen de
ondersteuning die ze nodig hadden en voelden zich gehoord en gezien.
Het Herstelhuis Venray is er voor de inwoners van Noord-Limburg. Voor meer informatie
kunt u dagelijks tussen 12.00 en 20.00 uur contact opnemen via (0478) 20 15 26.

Tentoonstelling over de grenzen
Wat bindt de regio Gennep aan de regio Goch? En wat is onze gemeenschappelijke
geschiedenis? Daarover gaat de tentoonstelling ‘Gennep-Goch – 500 jaar vriendschap
en verbondenheid’.
Vanaf maandag 2 november 2020 tot en met zaterdag 2 januari 2021 kunt u deze
tentoonstelling gratis bezoeken in de Kenniskeuken in de bibliotheek in Gennep. Vanaf
begin 2021 is de tentoonstelling in het Rathaus in Goch te bekijken.

Werkzaamheden zendmast Stiemensweg
Van maandag 26 tot en met vrijdag 30 oktober zijn er werkzaamheden aan de zendmast
aan de Stiemensweg, ter hoogte van de sportvelden van Vitesse. Om alles veilig te laten
verlopen, gelden er tijdelijke verkeersmaatregelen ter hoogte van de werkzaamheden.
De maximale snelheid op de Stiemensweg is in deze week 50 km/u in plaats van 80
km/u. Een gedeelte van het ﬁetspad wordt afgezet. Fietsers kunnen hier wel passeren.
Alleen op woensdag 28 oktober is het ﬁetspad afgesloten. Fietsers worden dan over de
rijbaan geleid. Auto’s kunnen gebruikmaken van de andere rijbaan. Verkeersregelaars
leiden het verkeer in goede banen.

Bekendmakingen
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning
Gennep – Spoorstraat 108
Het intern aanpassen van een pand en
het plaatsen van gevelreclame (14 oktober)
2020-0873
Gennep – Spoorstraat 91
Het plaatsen van gevelreclame (8 oktober)
2020-0848
Gennep – 2e Dwarsweg 52
Het vestigen van een kinderdagverblijf in
een pand (30 september) 2020-0814*
Gennep – Van Brederodestraat 27
Het plaatsen van een dakkapel (8 oktober)
2020 - 0852
Milsbeek – Gagelveld 35
Het realiseren van een B&B (8 oktober)
2020-0851
Milsbeek – Sprokkelveld 50b
Het optoppen van een bestaand bijgebouw
(13 oktober) 2020-0860
Verleende omgevingsvergunning
Gennep – Brugstraat 104 t/m 150
Gennep – Logterbos 4
Gennep – Panoven 12
Heijen – Kruispunt N271/De Grens

Rampbestrijdingsplan Hoogwater Maas 2020-2023 ter inzage
De Veiligheidsregio’s Limburg-Noord en Limburg-Zuid maken bekend dat het conceptrampbestrijdingsplan Hoogwater Maas 2020-2023 ter inzage ligt. Het rampbestrijdingsplan beschrijft de aanpak van de Veiligheidsregio’s voor de verschillende
hoogwaterscenario’s die zich voor kunnen doen in de Maas.
Inzage
Het concept-rampbestrijdingsplan ligt sinds vrijdag 9 oktober voor zes weken ter
inzage in het gemeentekantoor van Gennep. Let op: in verband met het coronavirus
tijdelijk alleen op afspraak mogelijk.
Zienswijze
Tot en met 20 november kunt u een zienswijze inbrengen bij de Veiligheidsregio
Limburg-Noord, t.a.v. Oranjekolom, Postbus 11, 5900 AA Venlo. Uw reactie kunt u ook
mailen naar oranjekolom@vrln.nl.

Omgevingsvergunning verleend Langeven 11 in Heijen
Gemeente Gennep heeft een omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van
een nieuwe opfokstal en machineloods op Langeven 11 in Heijen.

Milsbeek – Langstraat 66

Het verduurzamen van appartementen
(13 oktober) 2020-0754
Het bouwen van een vrijstaande woning
(13 oktober) 2020-0621
Het bouwen van een woning (13 oktober)
2020-0654
Het aanleggen of veranderen van een
weg/ﬁetspad (12 oktober) 2020-0688
Het aanleggen van een oprit (7 oktober)
2020-0655

*In het overzicht van bekendmakingen in de Maas- en Niersbode van dinsdag 13 oktober
stond deze aanvraag foutief onder de verleende omgevingsvergunningen. Daarom is deze
aanvraag deze week nogmaals gepubliceerd in de juiste kolom, onder aanvragen.
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.

CoronaMelder app
is vanaf 10 oktober
in heel Nederland
te gebruiken

De ontwerp-omgevingsvergunning heeft 6 weken ter inzage gelegen. In die tijd zijn er
geen zienswijzen ingediend. De vergunning is daarom op 9 oktober verleend.
Beroep indienen
Bent u het niet eens met de verleende vergunning? Dan kunt u tot 20 november een
beroepschrift indienen. Dit kan door een brief te sturen naar de Rechbank Limburg,
postbus 950, 6040 AZ Roermond. Heeft u een DigiD? Dan kunt u ook een digitaal beroep
indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
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Meer informatie: www.gennep.nl

