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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 7 december 2021. Op 
www.gennep.nl/besluiten vindt u meer 
informatie.

Het college besluit:
• in principe medewerking te 

verlenen aan het omzetten van een 
karakteristieke schuur naar een 
burgerwoning aan de Smelenweg 2 in 
Milsbeek.

 De BeestenBende van start in de 
gemeente Gennep
Op 8 december was de offi  ciële 
aftrap van De BeestenBende in de 
gemeente Gennep. Met een speciale 
Lichtjesspeurtocht gingen de nieuwe 
‘BeestenBenders’ aan de slag voor een 
schonere buurt.

Leden van De BeestenBende beschermen 
de dieren in hun buurt tegen zwerfafval. 
Daarvoor lopen ze bijvoorbeeld maandelijks 
een opruimrondje, samen met een team 
van schoolvriendjes en -vriendinnetjes en 
een begeleider. Alle kinderen van 6 tot en 
met 12 jaar kunnen gratis lid worden van 
De BeestenBende. Tientallen leerlingen van 
basisscholen De Drie Vijvers, De Heggerank, 
De Brink, De Ratel, De Piramide en De 
Vonder zijn al enthousiast begonnen met het schoonhouden van hun buurt. 

Wethouder Rob Peperzak is blij met de komst van De BeestenBende naar de gemeente 
Gennep. “De BeestenBende laat kinderen door heel Nederland met plezier in actie 
komen voor hun buurt. Ik ben blij om te zien dat dit initiatief nu ook in onze gemeente 
van de grond komt”, aldus de wethouder. “Door kinderen al op jonge leeftijd te leren 
over zwerfafval in hun buurt, werken we samen aan een mooier en schoner Gennep.”  

Gennep Schoon op zaterdag 2 april 2022
Op zaterdag 2 april 2022 organiseert gemeente Gennep weer de actie Gennep 
Schoon. Verenigingen en stichtingen ruimen die dag het zwerfafval langs de oevers 
van de Maas en de Niers op. 

Jaarlijks blijft er veel zwerfafval achter langs de oevers van de Maas en Niers. Ook op 
andere plaatsen in de gemeente vinden we helaas regelmatig groot en klein afval. 
Met Gennep Schoon kunt u uw steentje bijdragen aan het verkleinen van de afvalberg. 
Samen houden we Gennep Schoon.

Aanmelden
Verenigingen en stichtingen kunnen zich aanmelden om met een groep van 10 tot 20 
personen een tracé op te schonen op 2 april. Daarvoor krijgen ze een vergoeding van 
100 euro. De informatiebrief met het aanmeldformulier kunt u telefonisch opvragen 
door te bellen met (0485) 49 41 41 of downloaden via www.gennep.nl/gennepschoon. 
Op de website vindt u ook meer informatie over de actie en het aanmelden. 
Aanmelden kan tot en met vrijdag 28 januari 2022.

De gemeenteraad vergadert
De raad staat aan het hoofd van de 
gemeente en stelt de grote lijnen vast 
voor het beleid. Maandag 20 december 
2021 om 20.00 uur vindt er een besluit-
vormende raadsvergadering plaats o.a. 
over onderstaande onderwerpen.

• Regionaal beleidsplan jeugd
• Ontbinding gemeenschappelijke 

regeling IWGM
• Verordening Wmo 2022
• Besluitvorming 

samenwerkingsafspraken sociaal 
domein

• Vaststellen verordening op de 
Commissie Omgevingskwaliteit en 
Erfgoedverordening

• Subsidieregeling Investeringsagenda 
Regio Noord-Limburg

• Zienswijze VRLN begrotingswijziging 
2021 en begrotingswijziging 2022

• Vaststelling belastingverordeningen 
voor het belastingjaar 2022

• Aanbesteding accountantsdiensten 
2022

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.

 Voornemen voorbereiden 
nieuw bestemmingsplan
Het college van B&W kondigt aan dat 
het voornemen bestaat om een nieuw 
bestemmingsplan voor te bereiden voor 
de hoek Heiveld 43/Teelebeekstraat 
Milsbeek, voor het realiseren van een 
woning. Deze aankondiging is op grond 
van artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke 
ordening.

Over het voornemen liggen nog geen 
stukken ter inzage. Ook kunt u nog 
geen zienswijze tegen het voornemen 
indienen. Dat kan pas op het moment dat 
het ontwerpbestemmingsplan ter inzage 
wordt gelegd. Over de terinzagelegging 
informeren wij u tijdig via deze krant, 
de Staatscourant en www.gennep.nl.

 Stembureauleden gezocht

Van 14 tot en met 16 maart 2022 zijn 
de gemeenteraadsverkiezingen. De 
gemeente zoekt stembureauleden die 
willen helpen tijdens de verkiezingen. 
Wilt u één of meerdere dagdelen zitting 
nemen op een stembureau? Meld u dan 
aan via www.gennep.nl/verkiezingen. 
Vanzelfsprekend staat er een vergoeding 
tegenover uw inzet. 

E-learning
Om u voor te bereiden op uw taken, 
vragen we u een E-learning te volgen. Het 
succesvol afronden van deze E-learning 
is een voorwaarde om u te benoemen tot 
stembureaulid. 

 Nieuw kunstwerk Kapellenbaan geplaatst 
in Ottersum
Op dinsdag 7 december is het 
kunstwerk De Grenskapel van 
Frank Havermans geplaatst op de 
Veedijk in Ottersum. Het kunstwerk 
is een onderdeel van het project 
Kapellenbaan. Kapellenbaan leidt 
bezoekers langs kunstwerken van 
gerenommeerde kunstenaars, die 
aan de slag zijn gegaan met het 
thema ‘rust en bezinning’.

Betekenis van het kunstwerk
De Grenskapel staat, zoals de naam al doet vermoeden, precies op de grens tussen 
Nederland en Duitsland. Naar boven kijkend vanuit het kunstwerk, ziet u de landsgrens 
in het licht dat door de stippellijn naar binnen valt. Als de zon schijnt, verschijnt er een 
stippellijn van licht op de witte binnenwand en op de grond. De grenslijn, normaal een 
vaststaand gegeven, verplaatst zich dan langzaam in het kunstwerk, doordat het zonlicht 
van oost naar west draait. Schijnt de zon niet, dan is de stippellijn boven het hoofd een 
weergave van de normaal onzichtbare grens, die net langs het pad bij het kunstwerk ligt.



Raadslid aan het woord Met de mantel der liefde bedekken
Elke (aankomende) ouder wil zijn kind een zo goed mogelijk leven geven. De kans is groot dat u ooit heeft gedacht: ‘Mijn kind moet het 
beter krijgen dan ik.’ Daar doet u dan ook alles voor. 

 
   
    

Bekendmakingen

Bekendmakingen Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning 
Gennep – Anjerstraat-Langeweg Het plaatsen van een speeltoestel 
 (7 december) 2021-1290
Gennep – Kampweg 7 Het plaatsen van een informatiebord 
 op cortenstalen lessenaar (7 december) 
 2021-1292
Gennep – Oliestraat 17 Het bouwen van 2 stadswoningen 
 (3 december) 2021-1279
Gennep – Puttershof Het vernieuwen van het leidingnet 
 (1 december) 2021-1272
Gennep – Randweg 78 Het plaatsen van een 
 beheerdersgebouw en schuilhok 
 (1 december) 2021-1273
Verleende omgevingsvergunning 
Gennep – Prinses Marijkestraat 16 Het plaatsen van een dakkapel 
 (8 december) 2021-1089
Milsbeek – Heiveld 42 Het realiseren van een verkooppunt 
 voor koffie e.d. in een bijgebouw 
 (7 december) 2021-0964
Ven-Zelderheide – Antoniusstraat 48b Het bouwen van een woning 
 (7 december) 2021-1180 

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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Circa één op de vier kinderen zorgt voor 
een ouder of een broer of zus met een 
(chronische) ziekte, psychische aandoening of 
een verslaving. En dat doet emotioneel heel 
wat met een kind. Het gaat vaak ten koste 
van school, vriendschappen en culturele 
of sportieve activiteiten. Schuldgevoel en 
spanningen broeien onderhuids en het 
verantwoordelijkheidsgevoel is enorm. 

900 kinderen in onze gemeente zijn 
mantelzorger. Volgens wethouder Janssen 

(SP) hebben zij extra zorgtaken, ze maken 
zich zorgen of ze ervaren een zorgtekort in 
het gezin. Dat zijn fikse constateringen. Hij 
kwam op de proppen met een goodiebag. 
Dat vindt de PvdA onbehoorlijk. 

De 900 kinderen verdienen beter. De PvdA 
wil dat de gemeente de kwaliteit van hun 
leven nadrukkelijk meeneemt in het zorgplan 
voor het familielid. Elk kind voert kleine 
huishoudelijke taken uit. Daar is niets mis 
mee, maar daar moet het wel bij blijven. De 

900 kinderen moeten, net als elk ander kind, 
met zo min mogelijk zorgen naar school en 
naar de vereniging kunnen. Daar worden 
ze al uitgedaagd, ervaren ze weerstand en 
worden ze weerbaarder. De thuissituatie 
moeten zij niet dragen.

Het moet afgelopen zijn met het vergoelijken 
van een grove fout, namelijk het afwentelen 
van zorg op kinderen.

Joy Hillebrand, PvdA

Uitreiking Sportwaarderingsprijs live te volgen 

Door de coronamaatregelen gaat de Avond van de Sport op 16 december niet 
door. De avond wordt verplaatst naar een later moment, waarschijnlijk in het 
voorjaar van 2022. De uitreiking van de Sportwaarderingsprijs vindt wel plaats op 
16 december en is live te volgen voor alle inwoners van onze gemeente. 

Volg de uitreiking van de Sportwaarderingsprijs
De Sportwaarderingsprijs is een waardering voor initiatieven die inwoners van 
onze gemeente de afgelopen periode in beweging hebben gebracht en gehouden. 
De uitreiking van de prijs start om 20.00 uur en is voor iedereen live te volgen 
via Microsoft Teams. De link om toegang te krijgen tot de uitzending staat op 
www.gennepdoetmee.nl. 
 
Kijkers kiezen de winnaar
Tijdens de uitzending wordt eerst een top 10 van sport- en beweeginitiatieven 
gepresenteerd. Dan kunnen de kijkers stemmen op hun favoriete initiatief, 
waarna een top 3 bekend wordt gemaakt. De initiatiefnemers van de top 3 
krijgen vervolgens het woord, waarna de kijkers uiteindelijk de winnaar van de 
Sportwaarderingsprijs kiezen. De winnende initiatiefnemer ontvangt een cheque ter 
waarde van 500 euro, om het initiatief door te zetten in 2022.


