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

Het college besluit:
• de raadsinformatiebrief contract 

schulddienstverlening vast te stellen;
• de antwoordbrief over het 

mantelzorgcompliment vast te 
stellen;

• om in principe en onder voorwaarden 
medewerking te verlenen aan de 
sloop van voormalige agrarische 
bebouwing, gevolgd door de 
nieuwbouw van drie woningen op de 
Biezendijk 4 en het omzetten van de 
bestemming van één woning op de 
Biezendijk 6 in Ottersum;

• de “Overeenkomst Nijmegen-Gennep: 
overstap naar beschermd wonen 
Regio Noord en Midden Limburg” aan 
te gaan;

• het casemanagement Wet tijdelijk 
huisverbod per januari 2022 uit te 
laten voeren door Stichting Veilig 
Thuis NML.

  Tweede fase woningbouw Hoenderpark
Woensdag 15 december bereikten 
gemeente Gennep en Ruimte voor 
Ruimte Limburg overeenstemming 
over de realisatie van de tweede fase 
van de woningbouwontwikkeling 
Hoenderpark in Ottersum. Ger Driessen, 
directeur van Ruimte voor Ruimte 
Limburg, en wethouder Rob Peperzak 
ondertekenden hiervoor een anterieure 
overeenkomst.
In de tweede fase worden 30 woningen 
gerealiseerd in een parkachtig 
landschap. Het gaat om 14 vrijstaande 
woningen, 12 half-vrijstaande woningen 
en een rij van 4 starterswoningen. 
De woningen voorzien in een actuele 
behoefte in Ottersum. We verwachten 
in het eerste kwartaal van 2022 een 
bestemmingsplan in procedure te 
brengen. Volgens planning kunnen de 
woningen dan in 2023 gerealiseerd 
worden. 

Kerstboodschap burgemeester
Beste inwoners en ondernemers,

Het jaar 2021 is bijna ten einde. In januari 
hoopte en verwachtte ik nog, dat met de 
start van het vaccineren er een einde zou 
komen aan de coronamaatregelen, die 
ons allen al zo lang in de greep houden. 
Echter vergt het een ontzettend lange 
adem van ons allemaal. Er wordt veel van 
de samenleving gevraagd en er was helaas 
weinig ruimte voor feest en ontspanning. 
En dan kwam daar in de zomer nog eens de 
hoogwatercrisis bovenop, waar we ons als 
gemeente gelukkig goed doorheen geslagen 
hebben. Ik vond het bewonderingswaardig om te zien hoe ook tijdens deze crisis 
saamhorigheid de boventoon voerde. Het gevoel dat we er samen de schouders onder 
zetten. Ik hoop dat we dat gevoel nog even vast kunnen houden met zijn allen. 

Helaas sluiten we het jaar wederom af in een lockdown, waardoor we sobere 
feestdagen tegemoet gaan. Een periode, die normaal gesproken in het teken staat 
van warmte, licht en nabijheid. Ik leef enorm mee met alle inwoners en ondernemers, 
omdat ik weet dat het echt niet gemakkelijk is. Via deze weg wil ik u allen daarom een 
hart onder de riem steken en de hoop uitstralen dat met een nieuw jaar een nieuwe tijd 
zal aanbreken. 

Ik wil u vragen om goed op elkaar te blijven letten, omdat aandacht voor elkaar 
belangrijk is. Ik wens u veel kracht toe de komende tijd om er het beste van te maken. 
Blijf gezond en namens het college van B&W en alle medewerkers van de gemeente 
Gennep wens ik u een mooi 2022!

Hans Teunissen
Burgemeester

Geen avondopenstelling 
gemeentekantoor

Vanwege de verlenging van de corona-
maatregelen is het gemeentekantoor de 
komende maandagen niet tot 19.00 uur, 
maar tot 17.00 uur geopend. Dit geldt in 
elk geval tot en met maandag 10 januari. 
Heeft u een afspraak staan op maan-
dagavond? Dan nemen we persoonlijk 
contact met u op om die te verzetten.

Voorkom verstopping riool
Helaas vinden we zo nu en dan hondenpoepzakjes in putten. Die komen in het regen-
waterriool terecht en veroorzaken verstoppingen. Gooi hondenpoepzakjes daarom 
altijd in de afvalbak.

Ook komen we regelmatig vochtig toiletpapier en make-updoekjes tegen in de druk-
rioolpompen. Spoel deze doekjes niet door het toilet, maar gooi ze in de afvalbak om 
verstopping te voorkomen.

Hetzelfde geldt voor (frituur)vetresten, die mogen niet in de gootsteen of het toilet. 
Gooi vetresten in de afvalbak of lever ze in om ze te recyclen, bijvoorbeeld bij het 
milieustation in Heijen.

Nieuwe OMO-krant

Als bijlage van deze Maas- en Niersbode 
ontvangt u de nieuwe OMO-krant van 
de gemeente Gennep. OMO staat voor 
ontmoeten, meedoen en ondersteunen. 
Met deze krant informeren we u over 
ontwikkelingen op het gebied van zorg, 
werk en welzijn. 

Heeft u de OMO-krant niet ontvangen? 
Laat het ons weten door een mail te stu-
ren naar communicatie@gennep.nl. 
U kunt de krant ook lezen op 
www.gennep.nl/omo.

Tourist Info Gennep gesloten 
tot 18 januari
Tourist Info Gennep is vanwege de aan-
gescherpte coronamaatregelen gesloten 
tot ten minste 18 januari 2022.



 
   
    

Bekendmakingen

Verleende omgevingsvergunning 
Heijen – Kasteelstraat 16 Het creëren van flexplekken en 
 vergaderfaciliteit (15 december) 
 2021-1020
Heijen – Nieuwwijkstraat 13a Het verlagen van de stoep (8 december) 
 2021-1251

Overige verleende vergunningen 
Heijen Collectevergunning: het aanvragen 
 van een collectevergunning voor 
 10 lokale goede doelen in 2022 
 (10 december) 2021-1289
Milsbeek – Schuttersplein Vergunning obstakels op openbare 
 weg: het plaatsen van een kerstboom 
 (13 december) 2021-1305

Besluit milieumelding 
Heijen – De Grens 45 Het veranderen van een bedrijf 
 (23 september) 2021-1041
Ottersum – Ervesestraat 4 Het veranderen van een bedrijf 
 (4 december) 2020-1042
Ottersum – Siebengewaldseweg  1 Het veranderen van een bedrijf 
 (26 november) 2019-1210

Besluit melding lozing buiten inrichting 
Milsbeek – Heiveld 50 Het melden van een lozing buiten
 de inrichting (13 oktober) 2021-1119 

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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Tweede ontbijtsessie rondom uitdagingen op de arbeidsmarkt
Na de eerste editie in november, was het donderdag 16 december tijd voor een 
tweede ontbijtsessie rondom uitdagingen op de arbeidsmarkt. De focus tijdens 
deze digitale bijeenkomst lag dit keer op interactie tussen ondernemers, onderwijs 
en overheid. Met als doel gezamenlijk tot oplossingen te komen. De problemen die 
het meest leven, zijn het vinden en binden van gekwalificeerde medewerkers, het 
succesvol opleiden en inzetten van zij-instromers en het aantrekken van jongeren.

De tweede ontbijtsessie werd wederom begonnen met een aantal sprekers om 
de aanwezigen te inspireren. Marc Paulissen, van WAA groep, vertelde over de 
enorme kansen die er liggen bij de doelgroep van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. De moraal van zijn verhaal was om je oprecht open te stellen voor 
deze groep. De tweede spreker was een ervaringsdeskundige, die na een lang 
ziektetraject weer zijn plek heeft gevonden op de arbeidsmarkt. Met behulp van 
stichting Intos is hij aan de slag kunnen gaan, waarna hij uiteindelijk stappen heeft 
kunnen zetten tot een volwaardige baan bij een taxibedrijf. Zijn verhaal maakte veel 
los bij de aanwezigen die hun bewondering uitspraken.

Initiatieven
De mooie betogen van de twee sprekers legden een goede basis voor het hoofddoel 
van de ochtend: veel interactie om tot oplossingen te komen voor problemen 
op de arbeidsmarkt. Een van de ideeën die uit de sessie voortvloeide, is een 
banenstagemarkt. Voor werkzoekenden, maar ook voor mensen die zich oriënteren 
op ander werk en jongeren. Het tweede initiatief is een zogenoemde Werkervaring 
Carrousel. Dit is een poule waarbij bedrijven, die openstaan voor het aanbieden van 
werkervaringsplekken of meeloopdagen voor medewerkers van een ander bedrijf, 
zich kunnen aansluiten. Zo kunnen werknemers op een laagdrempelige manier 
kennismaken met ander werk en een succesvolle switch maken. Nog een ander 
initiatief is het houden van kennissessies over de arbeidsmarkt in samenwerking 
met de Industriële Kring en het talentenbureau. Diverse aanwezigen gaven aan een 
bijdrage te willen leveren aan de initiatieven.

Derde sessie
In het voorjaar van 2022 wordt een derde sessie georganiseerd, waarbij de 
stand van zaken van de nieuw bedachte samenwerkingsinitiatieven kan worden 
besproken. 

Rotonde Spoorstraat

Vorige week is de rotonde 
aan de Spoorstraat/
Brabantweg voorzien van 
het Bonte berm concept 
(www.debonteberm.nl). Van 
de bonte berm is nu nog niet 
veel te zien, maar vroeg in 
het voorjaar zullen de eerste 
krokussen tevoorschijn komen. 
Deze worden opgevolgd door 
narcissen, tulpen en alliums. Tot 
slot zullen de ingezaaide kruiden tot bloei komen, wat zorgt voor een totale bloeitijd 
van ongeveer 8 maanden.

Om de rotonde aan te kleden heeft Ambachtelijk hout uit Gennep verschillende 
insectenhotels, lieveheersbeestjes- en vlinderkastjes gemaakt en aangeboden aan 
de gemeente Gennep. 


