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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.

Mondkapjesplicht vanaf 1 december
Vanaf vandaag, dinsdag 1 december, gaat de mondkapjesplicht in. Iedereen van 13
jaar en ouder moet in publieke binnenruimten een mondkapje dragen. Voorbeelden
van publieke binnenruimten zijn winkels, musea, benzinestations, restaurants, cafés,
theaters en concertzalen.
Ook in het onderwijs (met uitzondering
van de basisschool) moeten mensen een
mondkapje dragen. Bij contactberoepen,
zoals kapper of rij-instructeur, dragen zowel
de klant als de professional een mondkapje. In het openbaar vervoer was een
mondkapje al verplicht. Voortaan geldt dit
ook in stations en bij bus- en tramhaltes.
De mondkapjesplicht geldt in eerste
instantie voor 3 maanden. Wie de regel niet
naleeft, riskeert een boete van 95 euro.
Meer informatie over mondkapjes vindt u
op www.rijksoverheid.nl/mondkapjes.

Onderzoek naar aardwarmte
In ons land vindt onderzoek naar aardwarmte plaats. Dat wordt uitgevoerd door
Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN). Op veel plaatsen in het land
wordt de bodem onderzocht. Van 15 december 2020 t/m 26 januari 2021 is onze
gemeente aan de beurt.
SCAN heeft als doel om in kaart te brengen waar de ondergrond in de toekomst
geschikt is voor aardwarmtewinning. Daarvoor wordt de ondergrond in beeld
gebracht. Aardwarmtewinning zelf is geen onderdeel van SCAN.
U kunt iets merken van het onderzoek. Dichtbij het onderzoek kunt u af en toe een
doﬀe plof of trillingen voelen. Omwonenden ontvangen hierover een informatiebrief.

Ruim 11.000 winterjassen
opgehaald!
De opbrengst van de winterjassenactie
Geef een jas en verwarm een hart is
bekend. In heel Limburg werden er in
totaal 11.026 jassen opgehaald voor
de Kledingbank, het Leger des Heils en
lokale initiatieven in Limburg. Ook in onze
gemeente zijn er veel jassen ingeleverd. We
konden 135 jassen doneren aan de actie.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over SCAN en de locaties van het onderzoek op
www.scanaardwarmte.nl. Heeft u vragen? Mail dan naar info@scanaardwarmte.nl of
bel naar (030) 233 9013.

Besluiten B&W
Hieronder leest u een samenvatting
van de besluiten van burgemeester en
wethouders van 24 november 2020. Op
www.gennep.nl/besluiten vindt u meer
informatie.
Het college:
• besluit aannemer Aarsleﬀ Leidingrenovatie B.V. uit Uitgeest de
opdracht te gunnen voor het reinigen,
inspecteren en renoveren van
rioleringen, alsmede de afhandeling
van klachten en meldingen;
• besluit de Antionuskerk in
Ven-Zelderheide aan te wijzen tot
gemeentelijk monument;
• beantwoordt de schriftelijke vragen
van de fractie van D66 over de rol
van wethouder Peperzak inzake de
ontwikkelingen in het kader van de
MFC in Ven-Zelderheide.

Aanleg glasvezel vertraagd
E-Fiber is in onze gemeente druk bezig
met de aanleg van het glasvezelnetwerk.
Veel inwoners kunnen al gebruik maken
van sneller internet.
Door uitgelopen werkzaamheden lukt
het helaas niet om de hele gemeente eind
2020 al aangesloten te hebben op het
glasvezelnetwerk. E-Fiber verwacht dat
alle huishoudens in de gemeente Gennep
in april 2021 aangesloten zijn.
Kijk voor meer informatie op
www.e-ﬁber.nl/gennep.

Kinderen brengen tekeningen voor
Sinterklaas

Verkeersmaatregelen
Eindstraat Ven-Zelderheide

Een groepje enthousiaste leerlingen van basisschool De Ratel in Gennep kwam op
woensdag 25 november langs bij het gemeentekantoor. Ze brachten hun tekeningen
voor Sinterklaas naar burgemeester Hans Teunissen. De burgemeester maakte een
praatje met de kinderen en nam de tekeningen met veel plezier in ontvangst. Hij zorgt
er persoonlijk voor dat alles netjes bij Sinterklaas terechtkomt.

Aan de Eindstraat in Ven-Zelderheide
worden in de week van 30
november bloembakken geplaatst.
Deze bloembakken vormen een
wegversmalling, om de snelheid van
verkeer op de Eindstraat te verlagen.
Markering en reﬂectieborden
De markering op de weg wordt na
de plaatsing van de bloembakken
aangebracht. In de tussentijd staan
er reﬂectieborden bij de bakken. Die
waarschuwen naderend verkeer.
In samenspraak met de buurt
De bewoners van de Eindstraat hebben
meegedacht over verkeersmaatregelen
in hun straat. Uit een enquête bleek
dat ze een voorkeur hadden voor
een wegversmalling in de vorm van
bloembakken. In overleg met de
omwonenden hebben we dan ook voor
deze oplossing gekozen.
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Bekendmakingen
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning
Gennep – Emmastraat 16
Het wijzigen van een bestemmingsplan (23 november) 2020-1003
Gennep – Logterbos 22
Het nieuw bouwen van een woning (20 november) 2020-0992
Gennep – Wagenstraat 6
Het opbouwen op een bestaande uitbouw en het bouwen van een terras en carport
(19 november) 2020-0990
Heijen – Hoofdstraat 1
Het vergroten van een woning (19 november) 2020-0989
Milsbeek – Zwarteweg 58
Het plaatsen van een woonunit (20 november) 2020-0997
Verleende omgevingsvergunning
Gennep – Nijmeegseweg 16
Gennep – Torenstraat 15
Milsbeek – Langstraat 74
Overige verleende vergunningen
Ven-Zelderheide –
Tegenover De Huuskamer

Milsbeek – Zwarteweg

Heeft u een vraag over zorg, welzijn,
wonen of leefbaarheid? De dorps- en
wijkondersteuners in gemeente Gennep
kunnen u verder helpen.
Neem contact op:

Het aanpassen van de entree (23 november) 2020-0805
Het moderniseren van een antenne opstelpunt (20 november) 2020-0536
Het transformeren van een winkelruimte naar appartementen (20 november) 2020-0692

Gennep-West – Roos van Otterdijk
(06-53583055)
Gennep-Zuid – Fonni Klösters
(06-19649642)
Heijen – Wilma Kroon

Het plaatsen van een kerstboom (26 november) 2020-0973

(06-57486685)
Milsbeek – Dolinda Wijnhoven

Verlenging van de beslistermijn (met zes weken)
Gennep – Zuid-Oostwal 26
Het vervangen van de aanbouw en de legalisering hiervan (22 november) 2020-0845
Verkeersbesluit
Heijen – Hommersumseweg

DORPS- EN
WIJKONDERSTEUNERS

(06-82298790)
Ottersum – Sabine van Thiel
(06-20942115)
Ven-Zelderheide – Josine van Deurzen

Het instellen van een vrachtwagenverbod op een gedeelte van de Hommersumseweg
(25 november 2020) 62181
Het wijzigen van de maximale snelheid buiten de bebouwde kom van 80 naar 60 km/u
(25 november 2020) 62162

(06-42788007)
Kijk voor meer informatie op
www.gennep.nl/ondersteuners.

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.
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