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

Het college besluit:
• het bestemmingsplan ‘Kleefseweg 27-

29, Ven-Zelderheide’ vast te stellen;
• het bestemmingsplan ‘Milsbeek – 

Rijksweg 35’ vast te stellen;
• het Uitvoeringsplan Wet inburgering 

2021 gemeente Gennep - 
asielstatushouders vast te stellen;

• een intentieovereenkomst te 
sluiten met de initiatiefnemer om 
de haalbaarheid te onderzoeken 
van de ontwikkeling van het gebied 
dat winkelcentrum Clarenshof en 
parkeerplaats de Poel omvat;

• in te stemmen met de regiovisie en 
het meerjarenplan Aanpak huiselijk 
geweld en kindermishandeling 
Noord- en Midden-Limburg.

Bomen Zwarteweg Milsbeek staan in 
de grond
Gemeente Gennep plantte onlangs een aantal bomen langs de Zwarteweg in 
Milsbeek. Het gaat om het gedeelte buiten de bebouwde kom tot aan De Diepen. 
Tijdens de reconstructie van de Zwarteweg kwam een burger met het idee voor 
de aanplant van bomen in dit gebied. Dit past goed in ons bomenplan, dus we zijn 
er mee aan de slag gegaan. Zo’n 45 bomen hebben nu een duurzame standplaats 
gekregen langs de Zwarteweg. 

Nog meer bomen
In het kader van ons 20.000-bomenplan onderzoeken we waar in de gemeente we nog 
meer bomen kunnen aanplanten. Daarbij is het grondeigendom van belang. Ook is het 
belangrijk dat er zowel boven- als ondergronds genoeg ruimte is voor een volwassen 
boom. 

Denk mee
Heeft u suggesties, vragen of wilt u meer informatie over het bomenplan? Neem dan 
contact op met de gemeente door te mailen naar groenergennep@gennep.nl of bel 
naar (0485) 49 41 41 en vraag naar Bart Sanders. 

Verplaatsing pannaveld en 
skatepipes
Het mobiele pannaveld en de quarter 
pipes van gemeente Gennep krijgen elk 
halfjaar een andere locatie. Zo kunnen 
alle kinderen in de gemeente er gebruik 
van maken. Het pannaveld wordt 
gebruikt voor straatvoetbal en verhuist 
in januari naar de Nieuwwijkstraat in 
Heijen. De quarter pipes zijn voor skate-
boarders en skaters. Deze verplaatsen 
we naar de Sport- en Speelstraat in 
Ottersum. 

 Afval van de feestdagen

De kerst zit erop en het opruimen kan 
beginnen. Weet u waar u allemaal 
rekening mee moet houden?

Afval scheiden
Zorg dat u het afval vanaf het begin 
scheidt. Leg glazen fl essen direct bij 
het glas, doe plastic, metalen blikken 
en drankpakken bij het PMD en gooi 
eventuele etensresten weg bij het GFT. 
Zo heeft u nauwelijks restafval.

Cadeauverpakkingen
Cadeauverpakkingen zijn na het uitpak-
ken vaak een bron van afval. Kartonnen 
dozen en cadeaupapier gooit u weg bij 
het papier, plastic hoort bij het PMD. 
Waren cadeaus verpakt met piepschuim? 
Dit mag niet bij het oud papier of PMD. 
Breng piepschuim gratis naar de 
EPS-container in de milieustraat. 

Samen werken we aan een schoon en 
duurzaam Gennep!

Voornemen voorbereiden 
nieuw bestemmingsplan

Het college van B&W kondigt aan dat 
het voornemen bestaat om een nieuw 
bestemmingsplan voor te bereiden voor 
het perceel Kleefseweg 14 in Ven-Zelder-
heide voor het exploiteren van verblijfs-
accommodaties met zelfstandige horeca. 
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. 

De raad heeft besloten
De raad vergaderde op 20 
december voor de laatste 
keer in 2021. Als gevolg 
van de coronamaatregelen 
was het opnieuw een 
online bijeenkomst. Met 16 
agendapunten werd het een 
waardige afronding van het 
parlementaire jaar. 

Een novum was dat de raad 
van Gennep zo op de valreep 
van deze raadsperiode een partij rijker is geworden. De uit D66 gestapte Frank 
Pubben kondigde aan dat hij de partij Eerlijk Lokaal, Samen Sociaal Sterk (Elsss) had 
opgericht en aan de verkiezingen in maart gaat deelnemen. Hij bood de overige 
leden van de raad virtueel een beschuitje met roze, oranje en blauwe muisjes aan. 
De fractievoorzitter van D66, Anke Sonnemans, feliciteerde sportief de jonge ‘vader’ 
en bedankte hem voor zijn jarenlange inzet voor D66.

De vergadering vervolgde met een oproep aan de staatssecretaris van 
volksgezondheid om toch vooral de frequentie van het tweejaarlijkse onderzoek 
naar borstkanker te behouden. Maar liefst één op de zeven vrouwen wordt 
geconfronteerd met borstkanker. Dat rechtvaardigt niet alleen volgens inspreker 
Mariëlla van den Boogaart om hierin niet te verslappen, maar volgens de gehele 
raad. 

Hierna werd het debat gericht op het regionaal beleidsplan jeugd. Elsss liet 
zich meteen niet onbetuigd en diende een motie in, die echter ook weer werd 
ingetrokken. Een motie van D66 en SP, waarin werd opgeroepen om in Gennep 
kleinschalige woonvormen voor jongeren die onder jeugdzorg vallen te bouwen, 
werd met algemene stemmen aangenomen. Het voorstel trouwens ook. Dat 
gold ook voor bijna alle andere voorstellen, behalve de monumenten- of 
erfgoedverordening. Het college nam die terug om nog eens goed te kijken op 
welke manier monumenten behouden kunnen worden als de eigenaar daar anders 
over denkt.

Wethouder Peperzak gaat op verzoek van de raad nog eens kijken naar een 
kleinschalige horecavoorziening in de nieuwe semipermanente sporthal. Wethouder 
Janssen gaat kijken naar het versnellen van de door corona aanbevolen verbetering 
van de ventilatie op een aantal scholen en de verbetering van de communicatie 
richting de buurt door de verhuizing van Mikado.

Aan het eind van de vergadering stak burgemeester Teunissen de inwoners en 
ondernemers nog een hart onder de riem. “Komend weekend wordt de klok 
een jaar teruggezet. Dat gevoel bekruipt mij en naar ik aanneem velen van ons. 
Kerst mag niet zo gevierd worden als we allemaal graag zouden willen. Het is een 
agressief virus dat ons gijzelt en niet de overheid of het RIVM, al is dat wat velen 
onder ons denken.” De burgemeester maakt zich zorgen over de verdergaande 
polarisatie in de samenleving en roept iedereen vooral op tot saamhorigheid. 



 
   
    

Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning 
Gennep – Kleineweg ong. Het bouwen van een woonhuis 
 (15 december) 2021-1314
Gennep – Perron 17 Het realiseren van een serre / 
 tuinkamer (2021-1328
Gennep – Stiemensweg 175 Het tijdelijk bewonen van een school 
 (20 december) 2021-1330
Heijen – nabij Hoofdstraat 1 Het kappen van twee eiken 
 (21 december) 2021-1337
Milsbeek – Draaischijf 45 Het realiseren van een aanbouw
 (15 december) 2021-1324

Verleende omgevingsvergunning 
Gennep – Kalander 34 Het bouwen van een woning 
 (16 december) 2021-1179
Gennep – Patrijsstraat 53 Het vervangen van een voordeur met 
 zijlicht (21 december) 2021-1263
Ottersum – ’t Zand 13 Het renoveren en opbouwen van een 
 dak (22 december) 2021-1195
Ottersum – Veedijk 1 Het starten van een bed & breakfast 
 (21 december) 2021-1248

Overige verleende vergunningen 
Gemeente Gennep Collectevergunning: flessenactie juni 
 2022 en bloembollenactie oktober 2022 
 (21 december) 2021-1317
Gennep – Europaplein Standplaatsvergunning: aanvraag 
 standplaatsvergunning t.b.v. 
 dierenkliniek (21 december) 2021-1316
Ven-Zelderheide Collectevergunning: gezamenlijke
  collecte voor 10 CBF-organisaties in 
 september 2022 (23 december) 2021-1321

Melding brandveilig gebruik 
Gennep – Stiemensweg 175 Het tijdelijk bewonen van een school 
 (10 december) 2021-1304 

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.

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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Voorbereidend kap- en snoeiwerk herinrichting  
Gebrande Kamp
Tussen 21 en 24 december 
verwijderde aannemer Martens 
en Van Oord een deel van de 
begroeiing in de Gebrande Kamp. 
Dit was voorbereidend werk voor de 
herinrichting van de Maasuiterwaard 
in opdracht van Rijkswaterstaat. 
Het doel van deze herinrichting is 
om een beter leefgebied te creëren 
voor waterplanten, vissen en kleine 
waterdiertjes die thuishoren in en 
langs de rivier. 

Werkzaamheden Gebrande Kamp
Bij de herinrichting komt er aan de zuidzijde van de Tielebeek bijvoorbeeld een 
ondiepe geul te liggen. Aan noordzijde wordt een stuk Maasoever ‘ontsteend’. De 
werkzaamheden vinden plaats in de eerste helft van 2022.

Meer informatie
De herinrichting van de Gebrande Kamp maakt onderdeel uit van een groter pakket 
van maatregelen, verspreid over meerdere Maasgemeenten. Wilt u meer informatie 
over de maatregelen van Rijkswaterstaat in de Gebrande Kamp en het ecologisch 
herstel van de Maas? Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/maasoevers. 

Foto: Martens en Van Oord


