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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.

Werkzaamheden
begraafplaats Gennep
Momenteel werkt ﬁrma Den Ouden
aan de begraafplaats aan de Kampweg
in Gennep. Op een deel van de
begraafplaats worden betonpaden
aangelegd. Daardoor kan het voorkomen
dat bepaalde graven even niet of slecht
bereikbaar zijn. De betreﬀende rijen
worden afgezet. De werkzaamheden
duren waarschijnlijk tot half december.

Voorbereidingen
Wethoudershof van start
Op 23 november start Gebra Infra met
de voorbereidingen voor de nieuwe
woningen aan de Wethoudershof
in Heijen. Daarvoor worden wegen,
troittors, parkeervakken, groen en
openbare verlichting aangelegd. Deze
voorbereidende werkzaamheden duren
waarschijnlijk tot eind februari 2021.

Collectieve zorgverzekering voor
inwoners met laag inkomen
De nieuwe zorgpremies voor 2020 zijn bekend.
Voor veel mensen is dat het moment om
over te stappen op een andere zorgverzekering. Gemeente Gennep vindt het belangrijk
dat inwoners met een laag inkomen zich
goed kunnen verzekeren. Daarom hebben
wij samen met CZ en VGZ een collectieve
zorgverzekering samengesteld. Ontvangt u een bijstandsuitkering of verdient u maximaal
120% van de bijstandsnorm? Dan kunt u zich met een collectieve zorgverzekering uitgebreid
verzekeren voor minder geld. Kinderen tot en met 18 jaar zijn automatisch meeverzekerd.
Bijdrage aanvullende verzekering
De collectieve zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en een - vrijwillige aanvullende verzekering. Als u zich aanvullend verzekert, betaalt de gemeente een
deel van deze premie. Deze bijdrage is maximaal € 43,- per maand. Een aanvullende
zorgverzekering vergoedt kosten die niet in de basisverzekering zitten. Bijvoorbeeld kosten
voor de tandarts, een nieuwe bril, thuiszorg, fysiotherapie of bepaalde medicijnen. Door
ook uw eigen risico mee te verzekeren of gespreid te betalen, komt u niet onverwacht
voor hoge medische kosten te staan.
Overstappen
Op www.gezondverzekerd.nl kunt u tot en met 31 december 2020 overstappen naar een
collectieve verzekering. Op deze website kunt u ook de verschillende zorgpakketten en
premies vergelijken. U kunt alleen overstappen als u geen betalingsachterstand heeft bij
uw huidige zorgverzekeraar.
Kijk voor meer informatie over alle regelingen voor inwoners met een laag inkomen op
www.gennep.nl/laaginkomen.

Jongeren denken mee over landschap in
Ottersum
Hoe zorgen we ervoor dat Ottersum met
de Niers een aantrekkelijk gebied blijft om
te wonen, werken en recreëren? En wat
is jouw droom voor de toekomst van dit
gebied? Op 7 december gaat het projectteam Lob van Gennep hierover in gesprek
met Ottersumse jongeren tijdens een
digitale burgersessie.
De burgersessie is een initiatief van Lob van Gennep in samenwerking met DAG Ottersum.
Tijdens de sessie delen jongeren hun ideeën over het landschap in Ottersum, zoals het
Niersdal in de Lob van Gennep. Dit doen ze onder het genot van een thuisbezorgde hamof vegaburger. De aanbevelingen die uit de bijeenkomst volgen, worden gebruikt in het
project Lob van Gennep. Zo sluit het project nog beter aan op de wensen van de inwoners.
Ben jij tussen de 18 en de 30 jaar en wil je meedoen met de burgersessie? Meld je aan
via www.lobvangennep.nl.

Kerstpakkettenactie in Gennep-Zuid
Wijkraad Gennep-Zuid start een inzamelactie voor huishoudens in Gennep-Zuid die
gebruikmaken van het minimabeleid van de gemeente. De wijkraad gaat kerstpakketten
vullen voor deze huishoudens. Wilt u ook een steentje bijdragen? Feestelijke lekkernijen en kerstartikelen kunt u van maandag 23 t/m vrijdag 27 november inleveren bij
Buurthuis VanOns op de volgende tijdstippen:
- Maandag 23 november: 19.00-20.00 uur
- Dinsdag 24 november: 16.00-17.00 uur
- Woensdag 25 november: 10.00-11.00 uur
- Donderdag 26 november: 16.00-17.00 uur en 19.30-20.30 uur
- Vrijdag 27 november: 11.30-12.30 uur en 18.30-19.30 uur

Besluiten B&W
Hieronder leest u een samenvatting
van de besluiten van burgemeester en
wethouders van 10 november 2020.
Op www.gennep.nl/besluiten vindt u
meer informatie.
Het college:
• stelt de integrale visie op het sociaal
domein in Gennep, Blijven(d) Ontmoeten
Meedoen Ondersteunen vast;
• besluit de Uitvoeringsovereenkomst
Bedrijveninvesteringszone Centrum
Gennep 2021-2025 met de BIZ-vereniging Centrum Gennep aan te gaan;
• stelt de gemeenteraad voor
voor het belastingjaar 2021 de
verordeningen voor belastingen,
zoals OZB, Hondenbelasting en
Toeristenbelasting, vast te stellen;
• stelt het bestemmingsplan
Teelebeekstraat ong., Milsbeek vast;
• neemt kennis van het proces Dialoog
ruimtelijke initiatieven gemeente
Gennep.

De gemeenteraad vergadert
De raad staat aan het hoofd van de
gemeente en stelt de grote lijnen vast
voor het beleid. Maandag 30 november
2020 om 20.00 uur vindt er een digitale
voorbereidende raadsvergadering plaats
o.a. over onderstaande onderwerpen.
• Integrale visie op het sociaal domein in
Gennep
• Vaststelling verordening beslistermijn
schulddienstverlening
• Belastingverordeningen 2021
• Vaststelling bestemmingsplan
‘Teelebeekstraat ong., Milsbeek’
• Toestemming toetreding gemeente
Mook en Middelaar bij BsGW
• Bedrijveninvesteringszone Centrum
Gennep 2021 - 2025
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.
De voorbereidende raadsvergadering van
23 november gaat niet door.

VVV en Martinustoren gesloten
Het VVV-kantoor en de Martinustoren zijn
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.

Huishoudens in Gennep-Zuid die in aanmerking komen voor een kerstpakket, ontvangen
in de week van 1 december een brief van de wijkraad, die verstuurd wordt door gemeente
Gennep. In deze brief staan de datum, de locatie en het tijdstip om het pakket af te halen.
17 NOVEMBER 2020
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Sneller duidelijkheid bij ruimtelijk initiatief
Gemeente Gennep verbetert dienstverlening
Heeft u een plan voor ruimtelijke ontwikkeling? Bijvoorbeeld het bouwen van een
woonvorm of het starten van een onderneming? Hier komt in de voorbereiding veel
bij kijken. Om initiatiefnemers sneller duidelijkheid te bieden, heeft de gemeente
een nieuw proces ‘Dialoog ruimtelijke initiatieven’ vastgesteld. “Uniek”, aldus
wethouder Rob Peperzak.
“Een van onze ambities is een klantgericht Gennep”, vertelt de wethouder. “We willen
optimaal inspelen op de wensen en behoeften van inwoners en ondernemers. Een
initiatiefnemer van een ruimtelijk plan krijgt nu sneller duidelijkheid. Dat is best
uniek, gezien alle aspecten die beoordeeld moeten worden bij zo’n aanvraag. Denk
aan geldende wetgeving, bestemmingsplannen, de belangen van de initiatiefnemer,
omwonenden en de samenleving. Ik ben er trots op dat we dit intern anders hebben
kunnen organiseren. Zo verbeteren we onze dienstverlening continu.”
Maatwerkoplossingen
Wethouder Peperzak licht toe: “Vanuit een positieve grondhouding pakken
we de aanvraag op. We gaan met de indiener in gesprek en zoeken
naarmaatwerkoplossingen. Binnen 19 werkdagen krijgt de initiatiefnemer bericht
of een initiatief kans van slagen heeft, onder welke voorwaarden en wat nodig
is om het te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan een bestemmingsplanwijziging
en een vergunningaanvraag.” Wilt u meer informatie? Kijk op
www.gennep.nl/ruimtelijkinitiatief, mail naar omgevingsloket@gennep.nl of bel
(0485) 49 41 41.

De raad heeft besloten
De begrotingsraad leek in niets op de hoogmis die een raadsvergadering over de
begroting hoort te zijn. Het ging nog steeds over miljoenen, maar liefst 55, maar van
vuurwerk was geen sprake. Dat kwam ook door het aangekondigde landelijke verbod
op vuurwerk. De Gennepse aanpassing van de APV om een algeheel vuurwerkverbod
mogelijk te maken, werd om die reden voorlopig uitgesteld tot er zekerheid is over de
landelijke voornemens.
Belangrijker voor de sfeer was dat van de 17 raadsleden, er maar 13 aanwezig waren,
en dan ook nog alleen maar digitaal. De aangescherpte coronamaatregelen maakten
dat de raad op het laatste moment besloot niet in de raadszaal bijeen te komen. Dat
was voor de PvdA weer reden om maar helemaal niet mee te doen. Hierop werd
scherpe kritiek geuit door de andere fracties. Omdat de SP ook verre van compleet
was, was het voor burgemeester Teunissen niet moeilijk om de vergadering in drie
uur af te ronden, waar anders toch gauw een paar uur meer nodig zijn. Toen was de
begroting dan ook vastgesteld. Dit met de stemmen van D66 tegen.

Bekendmakingen
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning
Gennep – Papierschepper
Het plaatsen van een tijdelijke woonunit
(10 november) 2020-0943
Verleende omgevingsvergunning
Heijen – Kranenveld 39
Ottersum – Goorseweg 42

Overige verleende vergunningen
Gennep – winkelstraten

Gennep – Zandstraat

Verkeersbesluiten
Milsbeek – nabij Schuttersplein 13

Het plaatsen van een hekwerk (10 november)
2020-0676
Het realiseren van een tijdelijk samengesteld
bouwwerk (11 november) 2020-0832

Het plaatsen van kerstbomen in de winkelstraten van 23 november 2020 t/m 7 januari
2021 (9 november) 2020-0821
Gevelmuziek door OVG Gennep
(9 november) 2020-0819

De aanleg van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats (16 november
2020) 60130

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 vraag over zorg, welzijn, wonen of leefbaarheid? De dorps- en wijkondersteuners in gemeente Gennep kunnen u verder helpen.
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.

Daarnaast zijn er twee voorstellen aangenomen. Eén om de verenigingen ook in de
tweede helft van dit jaar ﬁnanciële coronasteun te geven. Een ander om de stichting
GESP de gevraagde €5.000 aan noodsteun voor de zusterstad San Pedro de Lovago
toch alleen maar voor te schieten. D66 stemde tegen dit voorstel, maar stond alleen.
Om 20.00 uur klonk de hamer voor het laatst. Alleen de burgemeester moest toen nog
naar huis, want die had de vergadering geleid vanuit het stadhuis.

Beweeg mee met Gennep in Beweging
Wilt u ﬁt blijven in de coronaperiode?
Doe dan iedere ochtend mee met
het beweegprogramma Gennep in
Beweging! In dit tv-programma gaan
beweegcoaches van Gennep Doet
Mee en Gennep Vitaal met u aan de
slag met beweegoefeningen op en
rondom de stoel. Door de oefeningen
blijft u ﬁt en vitaal nu veel sport- en
beweegmomenten zijn afgelast.
Vanaf maandag 16 november
wordt Gennep in Beweging iedere
doordeweekse ochtend van 9.00 tot 9.30
uur uitgezonden op het tv-kanaal van
Gennep News en Maasland. U vindt
dit tv-kanaal op 44 bij Ziggo en op 1374
bij KPN.
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Werkzaamheden Zwarteweg Milsbeek
In week 48 t/m 51 zijn er werkzaamheden aan de Zwarteweg in Milsbeek. Vanaf
27 november t/m 9 december is de Zwarteweg buiten de bebouwde kom daarom
afgesloten voor verkeer. Aanwonenden kunnen hun woning wel bereiken. Zij
ontvangen een informatiebrief over de afsluiting.
De Zwarteweg krijgt tijdens de werkzaamheden nieuwe verkeersremmende
maatregelen en nieuwe markeringen. Ook wordt het asfalt vervangen. De
maximumsnelheid gaat van 80 km/u naar 60 km/u. Kijk voor meer informatie over de
werkzaamheden op www.gennep.nl/zwarteweg.

CoronaMelder app
is vanaf 10 oktober
in heel Nederland
te gebruiken

Meer informatie: www.gennep.nl

