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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
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.
Openingstijden
Maandag
09.00 – 19.00 uur
Dinsdag
09.00 – 17.00 uur
Woensdag 09.00 – 17.00 uur
Donderdag 09.00 – 17.00 uur
Vrijdag
09.00 – 12.00 uur

Alternatief bouwplan Pagepark:
36 betaalbare woningen
Aan de Rijssenbeeklaan in het Pagepark komen 24 levensloopgeschikte twee-ondereen-kapwoningen, 4 hoekwoningen en 8 tussenwoningen. Deze komen in plaats
van 13 vrije kavels uit het oorspronkelijke plan. Hiermee spelen de gemeente en
projectontwikkelaar Van Wijnen in op de woonbehoeften van inwoners.
Uit het woonbehoefteonderzoek van de gemeente, eind 2019, bleek dat de vraag naar
betaalbare starterswoningen en levensloopgeschikte woningen het grootst is. De
verkoop van deze laatste fase start naar verwachting in het voorjaar van 2021, nadat
de omgevingsvergunning is verleend en het bestemmingsplan is gewijzigd. Zodra er
voldoende woningen zijn verkocht, kan de bouw van deze duurzame, goed geïsoleerde
en energiezuinige woningen starten. Kijk voor meer informatie op www.pagepark.nl.

Geef een jas en verwarm een hart
Heeft u nog ergens een warme winterjas liggen die u niet meer draagt? Lever hem
dan tussen 2 en 20 november in bij de gemeente. Net als veel andere Limburgse
gemeenten, doet gemeente Gennep mee met de winteractie ‘Geef een jas en verwarm
een hart’. Daarvoor zamelen we zo veel mogelijk jassen in voor de Kledingbank en
het Leger des Heils.

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

Een warme jas voor iedereen
Iedereen verdient een warme jas tijdens de
koude dagen. Duik uw kast in en verzamel
de schone en goede jassen die best nog een
ronde mee kunnen. Hang de jas(sen) vervolgens aan de kapstok in de publiekshal van
het gemeentekantoor in Gennep. Wij zorgen
ervoor dat ze op de juiste plek terechtkomen.
Samen maken we Limburg winterproof.

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

Meer informatie
Op vrijdag 26 november maakt L1 de eindstand bekend. Kijk voor meer informatie
op www.l1.nl/geefeenjas.

Zien drinken, doet drinken
De week van 2 t/m 8 november staat
in het teken van de eerste landelijke
Alcoholactieweek. In deze week start de
campagne Zien drinken, doet drinken.
Deze campagne moet ouders en andere
volwassenen bewust maken van de
invloed van hun eigen drinkgedrag op
het latere drinkgedrag van kinderen.
Het goede voorbeeld
Voor veel kinderen die volwassenen alcohol
zien drinken, wordt alcohol aantrekkelijk.
Daardoor wordt de kans groter dat ze op
jonge leeftijd beginnen met drinken en
op latere leeftijd te veel en te vaak gaan
drinken. Geef kinderen het goede voorbeeld
mee en drink geen alcohol in hun bijzijn.
Want zien drinken, doet drinken.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de
campagne en de Alcoholactieweek op
www.ziendrinkendoetdrinken.nl.
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Help mee met de bestrijding van de
eikenprocessierups
Hang een nestkastje op

Als onderdeel van de bestrijding van de eikenprocessierups, heeft gemeente Gennep
begin dit jaar nestkastjes uitgedeeld. De actie was zo succesvol dat we de actie
herhalen. Wilt u helpen bij de bestrijding van de eikenprocessierups? En heeft u een
geschikte plek voor een nestkastje? Vraag er dan gratis een aan bij de gemeente.
De nestkastjes worden weer lokaal gemaakt door Dichterbij – Ambachtelijk hout
Gennep. Er zijn twee verschillende typen nestkastjes. Er worden er 150 gemaakt met
een vliegopening van 32 millimeter, die geschikt zijn voor de koolmees, kuifmees en
de bonte vliegenvanger. Ook zijn er 50 nestkastjes speciaal voor de boomkruiper. De
boomkruiper leeft in parkachtige gebieden met oude bomen.
Heeft u interesse in een nestkasje?
Mail uw naam, adres en telefoonnummer naar gemeente@gennep.nl. Geef in uw mail
ook aan welk type nestkastje u wilt (mezenkast of boomkruiper) en waar u het kastje op
wilt hangen. Ook scholen, dorpsverenigingen, buurtverenigingen of instellingen komen
in aanmerking. Zodra de nestkastjes geleverd zijn, ontvangt u een mail met informatie
over de ophaalmomenten.

Besluiten B&W
Hieronder leest u de besluiten van burgemeester en wethouders van 27 oktober
2020. Op www.gennep.nl/besluiten vindt
u meer informatie.
Het college:
• besluit de gevraagde omgevingsvergunning voor de stadstuin niet te
verlenen, in het licht van de
oorspronkelijke uitgangspunten van dit
initiatief;
• informeert de raad per brief over het
positieve resultaat over de kosten van
bijstandsuitkeringen;
• informeert de raad per brief over de
leegstandsverordening;
• besluit in principe medewerking te
verlenen aan de ontwikkeling van 12
starterswoningen en 24 twee onder
één kap woningen;
• trekt het eerder genomen besluit om
geen ﬁnanciële bijdrage te leveren
aan het kunstwerk ‘Samen op Weg’
in en kent onder voorwaarden een
ﬁnanciële bijdrage van €2.500,- toe
voor het kunstwerk.

De gemeenteraad vergadert
De raad staat aan het hoofd van de
gemeente en stelt de grote lijnen vast
voor het beleid. Maandag 9 november
2020 om 16.00 uur vindt er een
besluitvormende raadsvergadering
plaats, o.a. over onderstaande
onderwerpen.
• Benoeming lid rekenkamercommissie
• Programmabegroting 2021 en
meerjarenbegroting 2022-2024
• 2e Trimesterrapportage 2020
• Instellen verbod op afsteken vuurwerk,
1e wijziging van de APV gemeente
Gennep
• Wijziging bebouwde komgrens
Goorseweg Ottersum
• Zienswijze aangepaste begroting
2021-2024 MGR
Op www.gennep.nl/gemeenteraad staan
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.
Afhankelijk van de coronamaatregelen
vindt de vergadering fysiek of digitaal
plaats. Een fysieke vergadering kunt u
vanwege de coronamaatregelen niet
bijwonen. U kunt deze uitsluitend digitaal
volgen.

Meer informatie: www.gennep.nl
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Raad stelt begroting voor 2021 vast
Op maandag 9 november behandelt de gemeenteraad de vastgestelde begroting voor
2021. Op de volgende pagina treft u een speciale pagina aan over dit onderwerp:
Begroting 2021 in één oogopslag. Daar ziet u wat de inkomsten van de gemeente
zijn en waaraan we het geld uitgeven. Ook kunt u zien wat zoal de ambities zijn voor
2021. U kunt de raadsvergadering live volgen via www.gennep.nl/gemeenteraad en de
kanalen van Gennep News.

Werkzaamheden verbindingsweg A73 naar A77
In de nacht van dinsdag 3 op woensdag 4 november zijn er werkzaamheden aan de
verbindingsweg van de A73 naar de A77 richting Boxmeer, Gennep en de Duitse grens.
De verbindingsweg naar de A77 is tussen 02.00 en 05.00 uur afgesloten. Verkeer wordt
omgeleid via de aansluiting Boxmeer (afslag 6) op de A73.

Bekendmakingen
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning
Gennep – Dieseltram 29
Het verplaatsen van een inrit (22 oktober)
2020-0899
Milsbeek – Heijveld 84
Het renoveren van een bestaande woning
(28 oktober) 2020-0908
Verleende omgevingsvergunning
Gennep – Niersstraat 1
Gennep – Picardie 22-24
Milsbeek – Bloemenstraat 8

Vastgesteld bestemmingsplan Nijmeegseweg ong Gennep

Ottersum – St. Janstraat 67

Gemeente Gennep heeft een bestemmingsplan voor de Nijmeegseweg ong Gennep vastgesteld. Het gewijzigde bestemmingsplan maakt de bouw van twee woningen mogelijk.
Inzage en beroep
Het bestemmingsplan ligt vanaf donderdag 5 november voor 6 weken ter inzage in het
gemeentekantoor van Gennep. Let op: in verband met het coronavirus tijdelijk alleen op
afspraak mogelijk. Tot en met donderdag 17 december kunnen belanghebbenden een
beroep indienen.
Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.0907.BP20100NIJMWGONGNP-VA01). Onder ‘Documenten’ vindt u in de
bekendmaking ook de procedure voor het indienen van een beroepschrift.

Beslissingen ingevolge artikel 2.22 en 2.60 lid d van de wet BRP

Overige verleende vergunningen
Heijen – Hoogveld 10

Besluit milieumelding
Heijen – Beekweg 1

Het verbouwen en splitsen van een pand
(23 oktober) 2020-0629
Het herbestemmen en intern verbouwen
van een pand (23 oktober) 2020-0625
Het realiseren van een veranda (26 oktober)
2020-0724
Het verlagen van een inrit (20 oktober)
2020-0769

Vergunning verkoop vuurwerk: het verkopen
van consumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen 2020 (14 oktober) 2020-0080

Het uitbreiden van een rundveestal
(25 september) 2019-1059

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.

Het college van B&W maakt bekend dat na onderzoek is gebleken dat onderstaande
persoon niet meer woonachtig is op het adres waar zij in de basisregistratie personen
(BRP) van gemeente Gennep staat ingeschreven.
Het betreft mevrouw P.A.E. Grutters, geboren 25-07-1939. Haar persoonslijst is
daarom opgeschort met als reden: vertrokken uit Nederland. Dit houdt in dat haar
vertrek uit Nederland is opgenomen en zij als niet-ingezetene is geregistreerd in de
BRP. Dit kan gevolgen hebben voor het recht op overheidsvoorzieningen en -diensten
die afhankelijk zijn van de inschrijving in de BRP, zoals het aanvragen van een
paspoort of rijbewijs. Wie verhuist, is verplicht het nieuwe adres door te geven aan de
gemeente. Dit staat in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet BRP.

CoronaMelder app
is vanaf 10 oktober
in heel Nederland
te gebruiken

Het besluit tot opschorting ligt vanaf 27 oktober voor 6 weken ter inzage in het
gemeentekantoor voor bovengenoemde persoon.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan door belanghebbenden
binnen zes weken een bezwaar tegen dit besluit worden ingediend. Het bezwaarschrift
kan verzonden worden naar het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Gennep, Postbus 9003, 6590 HD Gennep.
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Meer informatie: www.gennep.nl

