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

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

Bedenkt u de nieuwe naam
van het KEC?
Halverwege 2021 wordt het splinternieuwe
Kind Expertise Centrum in Gennep
geopend. Wilt u meedenken over de
nieuwe naam voor het KEC? Mail uw idee
dan uiterlijk 16 november 2020 naar
nieuwenaamkec@spring-kinderopvang.nl.
Vermeld hierbij ook uw naam en
telefoonnummer.
Een jury, met onder andere
wethouder Rob Janssen en een aantal
buurtbewoners, beslist welke naam het
gaat worden. De winnende naam wordt
bekendgemaakt bij de viering van het
hoogste punt van het KEC. De bedenker
van de winnende naam krijgt een leuke
prijs én eeuwige roem!

Succesvolle marktinformatiedag
bermbeheer
Gemeente Gennep is op zoek naar een nieuwe aannemer om de gemeentelijke
wegbermen, gazons en watergangen te beheren. Dit gebeurt volgens de innovatieve
aanbestedingsmethodiek Rapid Impact Contracting (RIC). Op de digitale marktinformatiedag op 3 november toonden 8 landelijke en lokale aannemers belangstelling.
De gemeente heeft 3 ambities geformuleerd, mede gebaseerd op de Global Goals:
1. Herstel ecosystemen en biodiversiteit
2. Klimaatverandering aanpakken
3. Veilige en duurzame steden
Duurzame oplossing voor praktische
aanpak
De presentatie en uitleg over de ambities
werden door de deelnemers gewaardeerd. Bart Sanders, adviseur openbare
ruimte: “Het is bijzonder om te zien hoe een groep praktisch ingestelde mensen, net
als ik, zo actief deelneemt aan de sessie. Na aﬂoop was voor iedereen duidelijk dat we
onze ambities in overleg en in samenwerking met de te selecteren partij willen gaan
realiseren, om te komen tot een duurzame invulling van het bermbeheer.”
Nieuw groeiseizoen
Eind januari maakt de gemeente de winnende partij bekend. Daarna gaan we met de
opdrachtnemer in gesprek om tot een overeenkomst te komen. Met ingang van het
nieuwe groeiseizoen zetten we in op zo eﬃciënt mogelijk maaiwerk met biodiversiteitherstel in de wegbermen, gazons en slootkanten.

Mantelzorgers bedankt!
Vandaag, 10 november, is het de Dag van de Mantelzorg. Mantelzorgers zorgen langdurig, intensief en onbetaald voor een naaste met een ziekte of beperking. Om hen
hiervoor te bedanken worden mantelzorgers in het hele land in het zonnetje gezet.
Wethouder Rob Jansen: “In samenwerking met Synthese delen we de komende dagen zo’n
500 mantelzorgcomplimenten uit aan geregistreerde mantelzorgers in onze gemeente.” Het
mantelzorgcompliment bestaat uit o.a. een verwentasje van de Smaakparels, een samenwerking van 28 bedrijven in de Top van Limburg die activiteiten rondom streekproducten organiseren. Daarnaast bevat het een bordspel en een enveloppe met mantelzorggeld. “Dit geld
mogen mantelzorgers besteden bij meer dan 40 deelnemende ondernemers in de gemeente
Gennep. Daarmee ondersteunen we ook de ondernemers in deze lastige coronatijd.”

Hieronder leest u een samenvatting
van de besluiten van burgemeester en
wethouders van 3 november 2020. Op
www.gennep.nl/besluiten vindt u meer
informatie.
Het college:
• stelt het concept van de Regionale
Energiestrategie Noord- en Midden-Limburg en de daarin geformuleerde regionale ambities vast en
informeert de raad per brief;
• stelt aan de gemeenteraad voor om de
“Verordening vaststelling beslistermijn
schuldhulpverlening” vast te stellen;
• stelt de raadsinformatiebrief over
de voortgangsrapportage van het
Programma Versterking Vrijetijdseconomie vast en deze ter kennis te
brengen aan de gemeenteraad.

VVV gesloten
VVV Gennep is vanwege de maatregelen
rondom het coronavirus de komende tijd
gesloten. U kunt Gennep natuurlijk ook in
de buitenlucht ontdekken, bijvoorbeeld
wandelend of op de ﬁets. Verschillende
ﬁets- en wandelroutes in de omgeving
kunt u vinden op www.visitgennep.nl.

N271 afgesloten
Er wordt hard gewerkt aan de N271 en
de werkzaamheden verlopen volgens
schema. Komend weekend krijgt de N271
nieuw asfalt. Vanaf vrijdag 13 november
19.00 uur t/m maandag 16 november 6.00
uur is de N271 daarom afgesloten. Het
gaat om het gedeelte tussen de tijdelijke
rotonde/kruising bij industriegebied De
Grens in Heijen en de rotonde bij Milsbeek.

Kijk voor meer informatie over mantelzorg op www.gennep.nl/mantelzorg.

Corona: blijf op de hoogte
Samen hebben we de stijging van het aantal coronabesmettingen doorbroken. Om de
daling te versnellen, gelden er sinds vorige week extra maatregelen. Deze maatregelen
gelden in ieder geval tot 19 november. Burgemeester Teunissen roept de inwoners van
de gemeente Gennep in een videoboodschap op om zich aan de maatregelen te houden.
Nieuwe maatregelen
U mag thuis nog maximaal 2 gasten per
dag ontvangen. Binnen en buiten bestaat
een groep uit maximaal 2 personen van
verschillende huishoudens. Sporters vanaf
18 jaar mogen alleen nog op 1,5 meter
afstand sporten met maximaal 2 personen.
Groepslessen zijn verboden.
Daarnaast zijn veel publieke gebouwen en locaties gesloten. Onder andere bioscopen,
theaters, musea, dierentuinen, pretparken en zwembaden zijn dicht. Lees alle geldende
maatregelen op www.rijksoverheid.nl/corona.
Videoboodschap burgemeester Teunissen
Burgemeester Teunissen steekt de inwoners van de gemeente Gennep een hart onder
de riem in een videoboodschap. Hij roept iedereen op zich aan de maatregelen te houden.
Ook vraagt hij de inwoners om naar elkaar om te kijken. Bekijk de videoboodschap op
www.gennep.nl/corona.
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Besluiten B&W

Het verkeer wordt grootschalig omgeleid. De
omleidingen zijn met borden aangegeven.
Verkeer vanuit Gennep richting Aﬀerden/
Bergen kan de letter A volgen. Verkeer
vanuit Gennep richting Milsbeek/Nijmegen
volgt de letter M. Voor verkeer vanuit Bergen
richting Gennep is de omleiding aangegeven
met de letter G. Verkeer vanuit Milsbeek
richting Gennep volgt de letter V.

Toe- en afrit A77 afgesloten
Tussen donderdag 12 november 20.00
uur en vrijdag 13 november 5.00 uur
zijn de toe- en afrit van de aansluiting
Gennep (afslag 2) naar de A77 richting
Kleve afgesloten. Dit heeft te maken
met werkzaamheden. Verkeer richting
Gennep en Heijen wordt omgeleid via
de aansluiting Boxmeer (afslag 1). De
omleiding is aangegeven met de letter A.
Verkeer vanuit Heijen en Gennep richting
Goch en Köln wordt omgeleid via de A77
en de aansluiting Boxmeer (afslag 1). De
omleiding is aangegeven met de letter G.

Meer informatie: www.gennep.nl
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Gemeente op koers met energiebesparing
op verlichting
Gemeente Gennep bespaart 20% energie op openbare
verlichting sinds 2013. Hiermee hebben we de doelstelling van
het Energieakkoord op openbare verlichting behaald. In 2019
en 2020 vervingen we zo’n 300 lampen in de openbare ruimte
door led-lampen. Tot 2030 vervangen we in 3 fasen de overige
verlichting door led-verlichting.
Energieakkoord
De doelstellingen voor openbare verlichting komen voort uit het Energieakkoord. In
2030 moet er op openbare verlichting een energiebesparing zijn van 50% ten opzichte
van 2013. We liggen op koers om ook die doelstelling te behalen.
Global Goals
Het besparen van energie door het gebruik van led-verlichting, past binnen de Global
Goals. Gemeente Gennep is sinds eind 2019 een oﬃciële Global Goals gemeente. Dat
betekent dat we ons inzetten voor 17 ambitieuze ontwikkelingsdoelen voor een betere
wereld in 2030. Die doelen gaan onder andere over duurzame energie en het klimaat.

Begroting in één oogopslag
In de Maas- en Niersbode van 4 november presenteerden wij u de ‘Begroting in één
oogopslag’ op basis van de concept-Programmabegroting 2021. In de publicatie van 4
november stonden in de graﬁek bij Uitgaven foutieve percentages bij de programma’s
Veiligheid en Ruimtelijke Ordening. Daarnaast waren de mutaties in de reserves niet
meegenomen bij Uitgaven en Inkomsten.
De Programmabegroting is in de raadsvergadering van 9 november behandeld. Op de
website van de gemeente Gennep vindt u de deﬁnitieve Begroting in één oogopslag,
met daarin de juiste percentages en deﬁnitieve begrotingscijfers.

Ben Bizzie valt in de smaak
Het bewegingsproject Ben Bizzie is ook dit jaar populair bij basisschoolleerlingen in
Gennep. Ben Bizzie laat kinderen laagdrempelig en vaak gratis kennismaken met
uiteenlopende activiteiten. Dit schooljaar schreven al bijna 500 kinderen zich in.
Ben Bizzie is een initiatief van gemeente Gennep en de regionale sportverenigingen,
cultuurorganisaties en andere activiteitenaanbieders. Het project maakt het voor
kinderen mogelijk om sport en cultuur in de regio te ontdekken. Van dansen, hockey
en judo tot turnen, scouting en boksen.
“Ben Bizzie is ook dit jaar een echte hit onder de basisschooljeugd. Al bijna 500
kinderen schreven zich in voor een sportieve of creatieve kennismaking. En die teller
loopt nog door”, vertelt Pleun Fleurkens, beweegcoach bij Gennep Doet Mee. “Ik heb
er alle vertrouwen in dat we het totale aantal inschrijvingen ook dit jaar weer weten te
overtreﬀen.”
Inschrijven voor de activiteiten kan het hele schooljaar via www.benbizzie.nl.

Voornemen voorbereiding nieuwe bestemmingsplannen
Burgemeesters en wethouders kondigen aan dat het voornemen bestaat tot het
voorbereiden van een nieuw bestemmingsplan voor:
- Oudebaan ong. (naast nummer 30) te Milsbeek voor het realiseren van een woning;
- Kleineweg ong. (naast nummer 62) te Gennep voor het realiseren van een woning;
- Draaischijf ong. te Milsbeek voor het realiseren van een woonzorgcomplex en
grondgebonden woningen.
U kunt nog geen stukken over deze voornemens inzien. Ook kunt u nog geen
zienswijzen indienen tegen de voornemens. Dit kan pas op het moment dat de
ontwerpbestemmingsplannen ter inzage liggen. Als de ontwerpbestemmingsplannen
ter inzage liggen, wordt dit bekendgemaakt in de Maas- en Niersbode, in de
Staatscourant en op www.gennep.nl.

Bekendmakingen
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning
Gennep – Boomheide 15
Het bouwen van een terrasoverkapping
(3 november) 2020-0929
Gennep – Jan Lindersplein
Het plaatsen van een archeospot
(29 oktober) 2020-0912
Gennep – 2e Dwarsweg 61
Het realiseren van een eigen inrit
(1 november) 2020-0914
Gennep – Zuid-Oostwal 26
Het vervangen van de aanbouw en de
legalisering hiervan (6 oktober) 2020-0845
Heijen – Hoofdstraat
Het plaatsen van een informatiebord
(3 november) 2020-0926
Heijen – Wethoudershof
Het plaatsen van een informatiebord
(3 november) 2020-0927
Het bouwen van een veranda (1 november)
Milsbeek – Weegbreepad 11
2020-0913
Ven-Zelderheide – Hamsebrugweg
Het plaatsen van een archeospot
(29 oktober) 2020-0911
Verleende omgevingsvergunning
Gennep – Dieseltram 29

Verkeersbesluit
Gennep – Ellen Hoﬀmannplein

Gennep – nabij Loodsstraat 21

Gennep – nabij Oliestraat 10

Het verplaatsen van een inrit (3 november)
2020-0899

Het wijzigen van 6 openbare parkeerplaatsen naar 6 parkeergelegenheden voor
deelauto’s (5 november 2020) 57806
De aanleg van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats (9 november
2020) 58617
De aanleg van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats (9 november 2020) 58637

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.

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 – Fonni 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.

CoronaMelder app
is vanaf 10 oktober
in heel Nederland
te gebruiken

Dit artikel is geplaatst op grond van artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening.
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