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Beste meneer, mevrouw, 

 

Ook in 2022 organiseren we weer de opschoonactie “Gennep Schoon”. Op zaterdag 2 april 

2022 is het weer zover. Door mee te doen aan dit project zorgt u ervoor dat Gennep weer een 

beetje schoner wordt én hopelijk ook blijft. En een mooi subdoel is de bijdrage die u daarvoor 

ontvangt voor uw vereniging/stichting. Meedoen “loont” daarom dubbel! 

 

Hoofddoelen 

Het opschonen van de gemeente Gennep is het belangrijkste doel voor deze actie. Jaarlijks 

blijft er veel zwerfafval achter op de oevers langs de Maas in Limburg. Dit zorgt niet alleen voor 

een lelijk landschapsbeeld, het is ook slecht voor het milieu, de flora en fauna en de mens. Het 

is een actueel probleem waaraan u, door deel te nemen aan dit project, lokaal een bijdrage 

kunt leveren. Daarnaast is een stukje bewustwording ook een belangrijk doel.  

 

Routes 

Er zijn inmiddels ook diverse particuliere initiatieven om meerdere keren per jaar zwerfafval in 

het eigen dorp op te ruimen. Daarom hebben wij besloten om deze routes niet meer te lopen 

tijdens onze jaarlijkse actie en gaan we weer terug naar maximaal 25 routes, voornamelijk 

langs de Maas en Niers. Het is niet mogelijk om elke vereniging/stichting in het eigen dorp te 

laten opschonen. Wel proberen we hier zoveel als mogelijk rekening mee te houden.  Ruilen 

van route is niet mogelijk.  

 

Subdoel 

De financiële bijdrage is een mooi extraatje voor de kas van de vereniging/stichting.  

 

Opzet project Gennep Schoon 2022 

➢ Deelname op basis van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel van uw 
vereniging/stichting 

➢ 1 actie per jaar in het voorjaar 
➢ Maximaal 25 verenigingen 
➢ Deelnemers selecteren middels een loting (alleen bij meer dan 25 aanmeldingen) 
➢ Elk jaar kan iedere vereniging/stichting zich aanmelden 
➢ De financiële vergoeding is vastgesteld op € 100,-- per vereniging/ stichting 

 

Datum : 13 december 2021 Aan alle Verenigingen/ Stichtingen binnen de 

gemeente Gennep. Zaaknummer : 531175 

Uw kenmerk : - 

Uw brief van : - 

Behandelaar : Edith Heijligers 
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Wat vragen wij van u? 

U stelt een groep samen van minimaal 10 tot maximaal 20 personen die een route willen 

opschonen. Er dienen minimaal 10 volwassenen deel te nemen. Voor de veiligheid mogen er 

geen kinderen onder de 12 jaar deelnemen. Kinderen van 12 t/m 17 jaar moeten in het bezit 

zijn van hun A en B zwemdiploma. Voor elke jongere onder de 18 jaar dient één volwassene 

deel te nemen, die de verantwoordelijkheid draagt.  

 

Aanmelden 

Wilt u zich aanmelden? Vul dan het bijgevoegde aannmeldformulier volledig in en wijs een 

contactpersoon aan voor uw groep. U kunt het formulier afgeven bij de gemeente Gennep 

tijdens de openingstijden of in de brievenbus doen. Mailen kan ook naar 

gemeente@gennep.nl Daarnaast kunt u het formulier ook digitaal downloaden en invullen en 

versturen via de website www.gennep.nl/gennepschoon Inschrijven kan tot en met vrijdag 28 

januari 2022. Niet volledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen!  

 

Contactgegevens 

Jaarlijks zijn er veel mutaties binnen het verenigingsleven van de gemeente Gennep. Deze 

wijzigingen worden niet of nauwelijks doorgegeven aan de gemeente Gennep. Daarom hebben 

we sinds een paar jaar besloten dat we voor dit project uitsluitend met één “zakelijk” 

emailadres willen werken per vereniging/ stichting.  

 

Indien u geen zakelijk emailadres kunt doorgeven kunnen we u als vereniging/stichting helaas 

niet meer persoonlijk benaderen voor deze actie. We adviseren u om dan de uitnodiging in de 

Maas- en Niersbode van Gennep, de website www.gennep.nl of facebook jaarlijks in 

december, in de gaten te houden. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens burgemeester en wethouders van Gennep, 

Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling, Volkshuisvesting, Sport en Milieu, 

 
De heer R.T.M. Peperzak 
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