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CONTACT

Hoe kunt u ons bereiken?
E-mail: gemeente@gennep.nl
Telefoon:  (0485) 49 41 41
Internet: www.gennep.nl
Bezoek:   Ellen Hoff mannplein 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 – 17.00 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
Vanwege de coronamaatregelen is het 
gemeentekantoor de komende tijd op 
maandag tot 17.00 uur geopend, in plaats
van tot 19.00 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.

Besluiten B&W

Hieronder leest u een samenvatting 
van de besluiten van burgemeester en 
wethouders van 30 november 2021. 
Op www.gennep.nl/besluiten vindt u 
meer informatie.

Het college besluit:
• de raadsinformatiebrief over 

Onderzoek herijking algemene 
uitkering gemeentefonds vast te 
stellen;

• om in principe en onder voorwaarden 
medewerking te verlenen aan het 
transformeren van de voormalige 
boerderij naar 8 woningen op het 
perceel Langstraat 34 te Milsbeek;

• een anterieure overeenkomst af 
te sluiten met Ruimte voor Ruimte 
Limburg voor de ontwikkeling van 30 
woningen in de fases 4 en 5 van het 
plan Hoenderpark in Ottersum.

Gemeente Gennep doet mee aan 
Operatie Steenbreek 
Op 1 december gaf wethouder Rob Peperzak het startsein van Operatie Steenbreek 
in de gemeente Gennep. Samen met enkele leden van de Wijkraad Gennep-Zuid 
legde hij een geveltuintje aan. “Door tegels te vervangen door groen en een 
geveltuintje aan te planten, dragen we bij aan het klimaatbestendig en gezond 
maken van onze leefomgeving.”

Leefomgeving vergroenen
Operatie Steenbreek 
heeft als doel mensen 
enthousiast te maken om 
de eigen leefomgeving te 
vergroenen. Door deel te 
nemen aan deze landelijke 
actie maken we ons nieuwe 
groenbeleidsplan concreet. 
Meer informatie over de actie 
vindt u op www.steenbreek.nl. 
Meer informatie over het 
groenbeleidsplan staat op www.gennep.nl/groenergennep. 

Groene ideeën
Begin 2022 gaan we een samen met inwoners een actieplan maken, waarbij we uw 
input goed kunnen gebruiken. Heeft u een idee om samen met buren of vrienden de 
buurt te vergroenen? Laat het ons weten via groenergennep@gennep.nl. Commissie Bezwaarschriften 

Gennep 

Op dinsdag 14 december 2021 houdt de 
Commissie Bezwaarschriften Gennep 
drie hoorzittingen. Gelet op de huidige 
coronamaatregelen worden de hoor-
zittingen digitaal gehouden.

Kunst bij Tourist Info Gennep

Het toeristisch informatiepunt in het 
oude stadhuis in Gennep kreeg afgelopen 
jaar een nieuwe uitstraling. Onder de 
naam Tourist Info Gennep opende het dit 
voorjaar zijn deuren. 

Mini-exposities
Bij het nieuwe informatiepunt hoort ook 
ruimte voor mini-exposities van lokale 
kunstenaars. Zo zijn er al cartoons en 
boeken van illustrator Marc-Jan Janssen 
geëxposeerd. Ook waren de kunst van De 
Lange Tafel en de keramiek van De Olde 
Kruyk al te zien bij Tourist Info Gennep. 
Verder toonde Gerard Sonnemans, 
schrijver van de historische kinder-
boekenreeks, tijdens een signeersessie 
een groot deel van zijn oeuvre. 

Loop gerust binnen
Tot medio december zijn er kunst werken 
van de Gennepse Trudie Bardoel te 
bekijken bij Tourist Info Gennep. Loop 
dus gerust even binnen, niet alleen voor 
informatie over de omgeving, maar 
ook voor het werk van onze lokale 
kunstenaars.

Inzameling PMD-afval

Om de woensdag wordt het PMD-afval 
ingezameld in onze gemeente. PMD 
staat voor Plastic, Metaal en Drank-
kartons. Daaronder vallen onder andere 
een lege pak melk en een aluminium 
bakje. Wat niet bij het PMD-aval hoort, 
zijn bijvoorbeeld lege deodorantspuit-
bussen en medicijnstrips. Deze artikelen 
gooit u weg bij het restafval. Wilt u meer 
informatie over afval scheiden? Kijk dan 
op www.afvalscheidingswijzer.nl. 

PMD-afval aanbieden
Om overlast te voorkomen, is het 
belangrijk dat het PMD-afval op een 
goede manier wordt aangeboden. 
U kunt uw PMD-afvalzakken in de 
week dat ze worden opgehaald tussen 
dinsdagavond 19.00 uur en woensdag-
ochtend 7.00 uur aan de weg zetten. 
Om te zorgen dat alle zakken worden 
opgehaald, moeten ze goed zichtbaar 
zijn. Hang de zakken daarom als het 
kan op aan de daarvoor bedoelde 
kroonringen. 

Hangt er geen kroonring in uw buurt? 
Vraag er dan een aan via 
omgevings loket@gennep.nl of 
(0485) 49 41 41. Samen zorgen we voor 
een schoon Gennep. 

Gemeente Gennep steunt Stroom van Hier
Dinsdag 30 november tekenden wethouder Peperzak van gemeente Gennep en 
wethouder Baneke van Gemeente Mook en Middelaar een intentieovereenkomst 
met energiecoöperatie Stroom van Hier. Stroom van Hier is twee jaar geleden 
opgericht in Mook en Middelaar en gaat nu uitbreiden naar Gennep. Met het 
tekenen van de intentieovereenkomst zeggen we onze steun toe aan de plannen 
van de coöperatie.

Zonnestroom voor en door 
inwoners
Stroom van Hier zet zich in voor 
zonnestroominstallaties voor en door 
de inwoners van onze gemeente. 
Dat doet ze via zogenaamde 
‘postcoderoosprojecten’. De 
coöperatie zoekt grote daken 
in een postcodegebied, waarop 
zonnepanelen gelegd kunnen 
worden. Bewoners van het 
betreff ende postcodegebied en aangrenzende gebieden kunnen vervolgens mede-
eigenaar worden van de installatie. Ze delen dan in de opbrengsten.

Doe en denk mee
Wilt u uw dak beschikbaar stellen aan de coöperatie? Of wilt u meedenken over een 
duurzaam project in Gennep? Laat het ons weten via gelg@gennep.nl. 

Collectieve zorgverzekering voor inwoners 
met laag inkomen
De nieuwe zorgpremies voor 2022 zijn bekend. Voor veel mensen is dat het moment 
om over te stappen op een andere zorgverzekering. We vinden het belangrijk dat 
ook inwoners met een laag inkomen zich goed kunnen verzekeren. Daarom hebben 
we een collectieve zorgverzekering samengesteld bij CZ en VGZ. 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. 
Tot 31 december 2021 kunt u overstappen op www.gezondverzekerd.nl.

Toeslagen en regelingen
Met een laag inkomen heeft u waarschijnlijk ook recht op zorgtoeslag. 
Op www.datgeldtvoormij.nl komt u erachter welke toeslagen en regelingen 
voor u gelden. U kunt hier een persoonlijk advies aanvragen. Meer informatie 
vindt u ook op www.gennep.nl/laaginkomen.



Raadslid aan het woord Samenwerken in een sociaal en gezond Gennep

Sinds eind september zit ik voor de SP in de gemeenteraad van Gennep. Mijn eerste raadsbijeenkomsten gingen over de begroting en 
de Verbindingsweg. Met verbazing en bewondering heb ik gekeken naar wat er rondom zulke onderwerpen aan overleg buiten en in de 
raad plaatsvindt. Er wordt naar elkaar geluisterd, om zo veranderingen aan te brengen in plannen, amendementen en moties.

 
   
    

Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning 
Gennep – Molenstraat 19 Het verbouwen van een woning 
 (26 november) 2021-1256
Gennep – Patrijsstraat 53 Het vervangen van een voordeur met 
 zijlicht (30 november) 2021-1263

Overige verleende vergunningen 
Gennep – Prinses Irenestraat e.o. Het tijdelijk plaatsen van een kraan 
 (1 december) 2021-1190
Ottersum en Ven-Zelderheide Collectevergunning van 7 t/m 13 maart 
 2022 (verkoop potgrond) 
 (30 november) 2021-1238
Ottersum en Ven-Zelderheide Collectevergunning van 19 tot 
 25 september 2022 (donateursactie) 
 (30 november) 2021-1239

Verlenging van de beslistermijn (met zes weken) 
Heijen – Hoogveld 25 Het plaatsen van een 
 onderhoudsbordes t.b.v. machines 
 (25 november) 2021-1034 

Als service publiceren wij beknopte versies van de bekendmakingen in deze krant. Kijk
voor de volledige bekendmakingen op www.offi cielebekendmakingen.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. 
Kijk voor meer informatie op www.gennep.nl/ondersteuners.
 
Neem contact op:
Gennep-West – Roos van Otterdijk (06-53583055)
Gennep-Zuid – Fonni Klösters (06-19550723)
Heijen – Wilma Kroon (06-57486685)
Milsbeek – Dolinda Wijnhoven (06-82298790)
Ottersum – Sabine van Thiel (06-20942115)
Ven-Zelderheide – Josine van Deurzen (06-42788007)
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Ik vind het mooi hier nog een half jaar deel 
van uit te mogen maken. Op het gebied van 
het  sociaal domein is het gelukt om er voor 
te zorgen dat mensen mee kunnen blijven 
doen en grotendeels de hulp krijgen die ze 
nodig hebben. Maar het kan natuurlijk altijd 
beter en niet iedereen zal altijd tevreden 
zijn.

Er kwam heel veel op de gemeentes af de 
afgelopen jaren. De verantwoordelijkheid 

voor onder andere jeugdzorg en veel 
maatschappelijke zorg kwam bij de 
gemeente te liggen, terwijl er tegelijkertijd 
bezuinigd werd. De menselijke maat is 
voor de SP de norm en dat geeft soms 
spanning met wet- en regelgeving. Zeker 
nu er een tweedeling dreigt door de 
coronamaatregelen, die grote zorg oproept. 
Er heeft zich al een tweedeling voltrokken, 
doordat veel mensen al jaren in armoede 
leven en kinderen in armoede opgroeien. 

Dit vraagt om structurele oplossingen.

Hopelijk hebben wij door de pandemie het 
inzicht gekregen dat wij morgen ook zelf 
hulp nodig kunnen hebben. En hopelijk 
helpt dit om de menselijke maat centraal 
te blijven stellen, want vanuit die intentie 
lukt het om Gennep voor iedereen een fijne 
gemeente te laten blijven om in te wonen.

Hennie Frentz, SP

Gratis vervoer naar boosterprik

Ouderen vanaf 65 jaar kunnen sinds 1 december 2021 weer gratis reizen naar hun 
boosterpriklocatie. Dit geldt ook voor ouderen die geen Omnibuzz-pas hebben. Eerder 
dit jaar maakten ouderen al gebruik van gratis vervoer naar de vaccinatielocatie voor 
hun eerste en tweede vaccinatie. 

Hoe werkt het?
Niet-klanten van Omnibuzz kunnen hun rit rechtstreeks reserveren door te 
bellen met de ritreservering via (0900) 0699. Klanten van 
Omnibuzz kunnen ook een rit boeken door te mailen naar 
ritreservering@omnibuzz.nl of via www.omnibuzz.nl.


