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Identiteit is van belang. Het gaat er niet alleen om wat je bent,
maar ook wat je wilt zijn.
De Gennepenaar is bescheiden maar nadrukkelijk ook
betrokken, zelfverzekerd, strijdvaardig, strijdlustig en krachtig
als het er echt om gaat. Dat blijkt vooral uit de energie en de
creativiteit in de kernen zelf. Mensen wonen niet zomaar in
Gennep of de kerkdorpen; ze willen er wonen en blijven wonen.
Daartoe moeten de voorzieningen op orde zijn en blijven.
Soms zijn Gennepenaren trots, maar ze weten nog niet goed
genoeg wat er allemaal is om trots op te zijn; daar ligt een uitdaging. We moeten meer (leren)
waarderen wat we hebben.
Gemeente Gennep heeft veel mooie plekken, zoals het Jan Lindersplein, het Genneperhuis en
Huijs Heijen. Daarnaast is er veel potentie, zoals in de Pottenhoek en het gebied rond de
Gennepermolen.
Gemeenschapszin is er vooral in de kleinere kernen en in mindere mate in de kern Gennep. Zo
zijn enkele typeringen voor de kern Ven-Zelderheide: trots, elkaar helpen, veel initiatieven (bijv.
verkeerskoepel), betrokkenheid, strijdlustig, overleving.
Om trots en gemeenschapszin te bevorderen is het goed om grote bewegingen te maken. Denk
bijvoorbeeld aan de herinrichting van het centrum van Gennep en het project Genneperhuis.
Niet alleen investeren in de kern Gennep, maar ook in de andere kernen. Pak de Pottenhoek, het
Schuttersplein en het dorpshart van Ven-Zelderheide goed op. Laat in Heijen zien wat er is en
laat mensen er trots op zijn. Maak inwoners en ondernemers tot ambassadeurs.
Twee aspecten van identiteit:
1. Hoe ervaren de eigen inwoners hun gemeente?
2. Hoe kijkt de buitenstaander naar gemeente Gennep?
Van buiten de gemeente Gennep gezien zijn inwoners van de kern Bergen (gemeente
Bergen) gemoedelijk en hebben de inwoners van de kern Gennep ‘stadsfratsen’.
Het ontbreekt de Gennepenaar aan besef van de kwaliteit van het eigen gebied. Hoe komt
dit?

Plenaire terugkoppeling


Individuele identiteit als Gennepenaar of als Gennep in zijn geheel?



Trots of bescheiden? Sleutelwoord is trots.



Er is zoveel moois in Gennep, maar over het algemeen worden we slecht geïnformeerd hierover.
Gemeente zou in dit kader iets moeten maken ‘waar je niet omheen kunt’.



‘Nieuwe’ termen gehoord: krachtig (energie in de kernen), strijdvaardig en zelfverzekerd.

Thematafel HOOG, DROOG EN VEILIG GENNEP
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We kiezen er vaak voor de ‘traditionele’ agrarische sector leidend te laten zijn in ons landschap.
Dit zou ten koste gaan van de biodiversiteit in een gebied. Andere deelnemers uit de
‘traditionele’ agrarische sector geven juist aan veel kansen te zien in ‘kruisbestuiving’: door
meervoudig gebruik/dubbelfuncties kunnen de diverse waarden en belangen elkaar versterken
en aanvullen.
Deelnemers geven aan open te staan voor duurzame initiatieven, maar ook belemmeringen te
ervaren. Voorbeeld: fiscaal gezien is het voor een agrariër niet interessant om de staldaken van
zonnepanelen te voorzien.
Men ziet grote waarde in initiatieven die verschillende
waarden/thema´s met elkaar verbinden. Zo biedt het
meer laten meanderen of verbreden van de Niers en
de aanwezige beken mogelijkheden voor meer
natuurbeleving, meer ontwikkeling in biodiversiteit,
betere waterbergingscapaciteit in een gebied. Dat kan
ook de landbouw weer ten goede komen.
In het kader van duurzaamheid en het versterken van
de biodiversiteit wordt het aanleggen van voedselbossen geopperd. Een voedselbos is een door
mensen gecreëerde plantengemeenschap (planten, bomen en struiken) met een extreem hoog
aantal eetbare soorten. De biodiversiteit, (ecologische) veerkracht en productiviteit (van
biomassa) van een voedselbos zijn hoog. Een voedselbos is volledig zelfvoorzienend en is
klimaatbestendig.
In de waterbergende gebieden (overloopgebieden) is reguliere landbouw moeilijk. Misschien dat
juist in deze gebieden zonnepanelen of andere alternatieven gestimuleerd moeten worden.
Anderen stellen juist dat er geen zonnepanelen moeten komen in de natuur.
Over het thema verkeer wordt gesteld: wanneer altijd de keuze wordt gemaakt voor
economische groei, worden verkeersproblemen nooit opgelost en alleen maar erger.
Tot slot een meer algemene opmerking: het taalgebruik op de bladen is voor diverse mensen
lastig te begrijpen. Ook worden de verbindingen tussen de verschillende waarden gemist.

Plenaire terugkoppeling


Afwisseling in het buitengebied: het één sluit het ander niet uit. Samenwerken, elkaar vooruit
helpen i.p.v. elkaar tegenwerken; samen zorgen dat het buitengebied goed op peil blijft.



Goed gedrag belonen? Zo zou bijvoorbeeld bij het leggen van zonnepanelen op het dak de
meerwaarde daarvan niet mee moeten tellen in de WOZ-taxatie.

Thematafel CULTUURRIJK GENNEP
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Gennep heeft als belangrijke waarde het agrarische karakter en het boerenleven in het
buitengebied. Opgemerkt wordt dat er breder gekeken moet worden dan enkel de agrarische
activiteit in het buitengebied.
Lob van Gennep is een belangrijk onderdeel van de landschappelijke structuur.
Gennep kent een actief verenigingsleven. Opgemerkt wordt dat het vaak dezelfde mensen zijn
die hierbij betrokken zijn. Ook vindt men dat de verenigingen meer aandacht aan de jeugd
zouden kunnen besteden.
Het vasthouden van de jeugd in de gemeente wordt als een erg belangrijk punt gezien. Inwoners
kunnen zich hiervoor wellicht als ambassadeur van de gemeente presenteren. Men vraagt zich
nog wel af hoe dit op een goede manier moet gebeuren.
Ook wordt gesteld dat de zorginstellingen en de maatschappelijke organisaties een belangrijk
onderdeel vormen van de samenleving en daarvan een goede afspiegeling vormen.
Leegstaande kerken zijn een aandachtspunt voor de versterking van de cultuurhistorische en
landschappelijke kwaliteiten van de gemeente.
Om de rivier de Niers beleefbaar en toegankelijk te maken, is het wellicht handig om samen te
werken met Duitsland. Ook rondom de Maas zou er meer recreatie aan het water plaats kunnen
vinden.

Plenaire terugkoppeling


Het aspect ‘zorg’ is onderbelicht bij dit thema.



Er zijn steeds meer ouderen. Belangrijk om in actie te komen voordat er sprake is van zorg,
iedereen in beeld hebben, samenwerken (Pantein).



Jongeren binden en boeien. Zie de ooievaarsnesten: de kinderen die deze hebben gemaakt,
zeggen bijna allemaal dat ze hier willen blijven wonen
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Vraag en aanbod op de woningmarkt in Gennep zijn
niet in balans. Er is met name een tekort aan startersen seniorenwoningen. Mensen vertrekken daarom
naar naastgelegen gemeenten die daar beter in
voorzien.
De stadsallure zoals benoemd in de waarden heeft in
feite alleen betrekking op het centrum van Gennep.
Deze wordt niet gezien in de overige wijken van de kern Gennep.
Er bestaat een actief verenigingsleven en er zijn veel sportverenigingen. Het verschil tussen
Gennep en de kernen wordt daarbij als volgt omschreven:
- Gennep: activiteiten worden voor de burger georganiseerd
- Kernen: activiteiten worden door de burger georganiseerd
In sommige wijken (vooral in de kern Gennep) zijn burgers moeilijk te bereiken om deel te (laten)
nemen aan initiatieven/projecten. Dit is geen stimulans voor de initiators.
Als mensen trots zijn op hun omgeving zijn ze eerder bereid om zich in te zetten voor hun
dorp/wijk. De gemeente zou hierin kunnen faciliteren.
In de kern Gennep zijn veel voorzieningen, in de kleinere kernen zijn deze (zeer) beperkt
aanwezig. Door de inwoners van een kern trots te laten zijn op die ene winkel in de kleine kern,
zouden deze beter behouden kunnen blijven. Mensen zijn dan minder geneigd voor de
boodschappen uit te wijken naar de kern Gennep. Ook zou er per kern een gemeenschappelijke
ontmoetingsruimte moeten komen.
Voor jongeren tussen de 12 en 20 jaar zijn er te weinig voorzieningen in de vorm van
ontmoetingsplaatsen e.d. (invulling vrijetijd). Jongeren hebben een stimulans nodig om in actie
te komen. Breng jong en oud met elkaar in verbinding door bijvoorbeeld jongeren
computerlessen te laten verzorgen aan ouderen. Daarnaast zijn er ook faciliteiten voor jongeren
nodig. Jongeren zouden actief betrokken moeten worden bij welke faciliteiten er moeten komen.
Initiatieven lopen spaak door de bureaucratie van de gemeente. Communicatie binnen de
gemeente wordt aangegeven als een belangrijk aandachtspunt. Interne verkokering zorgt voor
een stroperig proces.
Meer gebruik maken van de wijk- en dorpsraden. Zij voelen zich (soms) gepasseerd, terwijl juist
zij de ogen en oren zijn van de buurt/het dorp. Zij kunnen ook een rol spelen bij de invulling van
de kernen democratie.
Bij het onderwerp Krachtig Gennep wordt de ‘eigen kracht’ van de burger/ ondernemer gemist.
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In elke kern moet een gemeenschappelijke voorziening zijn.
Stadse allure? Dan ook in elke wijk goede voorzieningen.
Goede match tussen vraag en aanbod op woningmarkt is moeilijk (starters!).
Meer nadruk op eigen kracht.
Goede initiatieven verlopen soms stroperig binnen het gemeentehuis.
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Deelnemers vragen zich af waarom alle kleinere kernen
beschikken over dorps- en wijkplannen, terwijl dat niet
het geval is voor alle wijken in de kern Gennep. Daarop
wordt geantwoord dat in de kern Gennep de wijkraden
nog in de kinderschoenen staan.
We maken veel gebruik van voorzieningen in Boxmeer
en Cuijk. We kunnen ook veel leren van elkaar. We
hoeven het wiel niet zelf uit te vinden. Openbaar
vervoer tussen Gennep en Mook en Middelaar is van
belang. Je moet samenwerking zoeken en projecten uitvoeren met mensen die het aangaat, dan
heb je de meeste betrokkenheid.
Er moet duidelijkheid komen over de N271/Zwarteweg/Rondweg Milsbeek. De gemeente moet
daarbij sneller werken en sneller beslissingen nemen.
De gemeente moet stoppen met onderzoeken om te onderzoeken, omdat dit de oplossing
vertraagd. Het geeft burgers het gevoel geen zeggenschap te hebben en dat er op emotie
gestuurd wordt. Er moeten spijkers met koppen geslagen worden op basis van feiten. Er zijn al
veel gegevens bekend door onderzoeken van burgerinitiatieven. Zo heeft de actiegroep ‘Rust in ‘t
veld’ onderzoek en aanbevelingen gedaan waar de gemeente niets mee heeft gedaan. Het
bedrijfsleven heeft volgens een aantal deelnemers een te grote vinger in de pap. Gemeente
Gennep heeft daarentegen een afwachtende houding en de inwoners hebben te weinig
stem/invloed.
We hebben meer gelijkwaardigheid nodig tussen partijen. Ook mogen er geen verborgen
agenda´s zijn. We moeten uitgaan van gedeelde belangen. Iedereen moet daarbij op gelijke wijze
toegang hebben tot informatie (geen informatieachterstand). Het voeren van een dialoog tussen
partijen is belangrijk. Ieders belang moet dan even zwaar wegen.
Actiehouders: gemeente en inwoners. Samen optrekken en samen onderzoeken hoe we beter
kunnen samenwerken. Bij nieuwe ontwikkelingen moeten inwoners meteen worden betrokken.
N291/Kleefseweg: kan de gemeente deze weg overnemen van de provincie? De provincie doet
namelijk te weinig aan de veiligheid van deze weg.
Er is bij een aantal deelnemers twijfel of dorpsraden de stem van de inwoners verkondigen. Bij
bijeenkomsten zijn altijd dezelfde personen aanwezig. Waarom komen andere inwoners niet?
Inwoners verstaan de taal van de gemeente niet. Het is belangrijk om dezelfde taal te spreken
om elkaar te kunnen begrijpen. Daarbij is het ook van belang dat deze taal begrijpelijk is.
Is de betekenis van de omgevingsvisie uitgelegd? Snappen mensen waarvoor de omgevingsvisie
is? Hoe komt het dat in een zaal vol mensen er maar enkelen weten waar de omgevingsvisie voor
staat? Inwoners komen niet omdat ze niet begrijpen wat ze kunnen bijdragen.
Door sociale media meer in te zetten kunnen inwoners beter worden bereikt. Jongeren bereik je
niet door ze een keer uit te nodigen. De kunst is om dingen eenvoudig uit te leggen.
Heeft de gemeente invloed op de Lob van Gennep? De dijken gaan in de toekomst dwars door
bewoonde huizen. Wat doet de gemeente voor hun inwoners in deze situatie? Het schetsplan
wijst uit dat huizen wegvallen in Milsbeek.



Veel thema ’s op gebied van verkeer leven in de kernen.

Plenaire terugkoppeling





Niet onderzoeken om te onderzoeken, maar doorpakken; veel verloopt stroperig.
Mensen met elkaar verbinden vraagt om gemeenschappelijke taal. Aandacht voor het
taalgebruik van de gemeente. Voor laaggeletterden moeilijk te begrijpen.
Overheid kan voorbeeld nemen aan (commerciële) bedrijven, die wel in staat zijn om jongeren te
bereiken.
Lob van Gennep: beter communiceren over ontwikkelingen.

