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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	Hoffmannplein	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	28	december	2021.	Op	
www.gennep.nl/besluiten	vindt	u	meer	
informatie.

Het	college	besluit:
•	 aan	de	gemeenteraad	voor	te	stellen	
het	bestemmingsplan	‘Haven	Heijen’	
vast	te	stellen;

•	 aan	de	gemeenteraad	voor	te	stellen	
de	Transitievisie	Warmte	vast	te	
stellen;

•	 het	ontwerp-bestemmingsplan	
‘Gennepermolen	Gennep’	ter	inzage	
te	leggen;

•	 de	kantine	en	werkplaats	van	
de	voormalige	Steenfabriek	te	
Milsbeek	niet	op	de	gemeentelijke	
monumentenlijst	te	plaatsen.

College van B&W stelt bestemmingsplan 
Haven Heijen vast
Het college van B&W heeft op 28 
december 2021 het bestemmingsplan 
Haven Heijen ter vaststelling aan 
de gemeenteraad aangeboden. 
De uitbreiding van de haven met 
12,6 hectare is goed voor de lokale 
werkgelegenheid. Daarnaast is in het 
bestemmingsplan een fors pakket 
aan maatschappelijke maatregelen 
opgenomen. Daarbij gaat het om natuurontwikkeling en recreatie (15,2 hectare), 
hoogwaterbescherming (14,7 hectare), verkeersveiligheid en duurzaamheid. 
Volgens planning bespreekt de gemeenteraad op 31 januari het bestemmingsplan. 

Totaalplan
Wethouder	Van	Hulsteijn:	“Er	ligt	nu	een	totaalplan	dat	uitstijgt	boven	een	
normale	bedrijventerreinuitbreiding.	Naast	het	behoud	van	de	werkgelegenheid	
vinden	we	het	belangrijk	dat	inwoners	ook	op	andere	manieren	meeprofiteren.	
Die	maatschappelijke	bijdragen	leggen	we	vast	in	de	overeenkomst	met	de	
initiatiefnemers.	Dit	alles	gaan	we	realiseren	in	goed	overleg	met	elkaar,	zodat	het	
hele	gebied	er	over	een	aantal	jaren	nog	mooier	bij	ligt.”

Alternatieve ontsluiting verkeer
Naar	aanleiding	van	overleg	met	omwonenden	en	de	gemeente,	kiezen	de	
initiatiefnemers	voor	een	alternatieve	ontsluiting	van	het	terrein.	Het	college	heeft	
bepaald	dat	de	ingebruikname	van	de	haven	pas	plaatsvindt	als	de	ontsluiting	is	
gerealiseerd.	Dat	is	in	overeenstemming	met	de	aangenomen	motie	hierover	in	de	
raadsvergadering	van	8	november	2021.

Meer informatie
Op	de	afbeelding	bij	dit	artikel	ziet	u	een	impressie	van	de	uitbreidingsplannen.	
Wilt	u	meer	informatie?	Kijk	op	www.gennep.nl/havenheijen.	

Het college van B&W 

en alle medewerkers 

van gemeente Gennep 

wensen u een mooi 

en gezond 2022!

Groene Bon-actie nu ook voor huurders
Vorig jaar konden woningeigenaren een 
Groene Bon aanvragen, die ze konden 
gebruiken voor het verduurzamen van 
hun woning. Dit jaar komt de gemeente 
opnieuw met een Groene Bon-actie, dit 
keer voor huurders. De actie start in de 
tweede week van januari. Wethouder Rob 
Peperzak: “Met de stijgende energiekosten 
is het extra fijn om huurders te kunnen 
helpen naar een lager energieverbruik.”

Er	zijn	700	bonnen	beschikbaar.	Deze	kunnen	besteed	worden	bij	de	lokale	Hubo,	
Warmteservice	en	Expert.	Huurders	bepalen	zelf	aan	welke	producten	ze	de	bon	
besteden.	Denk	hierbij	aan	radiatorfolie,	brievenbusborstels	en	ledlampen.	“Veel	
producten	verlagen	niet	alleen	de	energiekosten,	maar	dragen	ook	bij	aan	het	
wooncomfort”,	aldus	de	wethouder.

Huurders	ontvangen	begin	januari	een	brief	met	alle	informatie.	Bent	u	huurder	in	
de	particuliere	sector	in	de	gemeente	Gennep	en	heeft	u	vrijdag	7	januari	2022	nog	
geen	brief	ontvangen?	Neem	dan	contact	op	met	de	gemeente	via	gelg@gennep.nl	
of	bel	met	(0485)	49	41	41.

Gemeente tevreden 
over milieucontroles 
bij bedrijven
Jaarlijks	voert	de	gemeente	milieu-
controles	uit	bij	bedrijven	op	grond	
van	de	milieuwetgeving.	In	2021	
controleerden	we	bij	100	bedrijven	in	
de	gemeente	Gennep.	We	zijn	tevreden	
over	het	verloop	van	de	controles.	Bij	
89	bedrijven	was	alles	de	eerste	keer	in	
orde.	Bij	de	overige	11	bedrijven	vonden	
we	milde	overtredingen,	die	niet	hebben	
geleid	tot	verstoring	van	het	milieu	
en/of	gevaar	voor	de	omgeving.	Deze	
bedrijven	hebben	aanpassingen	gedaan	
of	informatie	aangeleverd	en	voldoen	nu	
alsnog	aan	de	regelgeving.		

Openbare kennisgeving 
nieuwe politieke partij

Het	centraal	stembureau	voor	de	
gemeenteraadsverkiezingen	maakt	
bekend	dat	de	volgende	aanduiding	van	
een	politieke	groepering	is	geregistreerd:	
Eerlijk	Lokaal	Sociaal	Samen	Sterk	
(ELSSS).	Frank	Pubben	is	aangewezen	
als	gemachtigde	van	deze	groepering.	
Danny	Artz	is	zijn	plaatsvervanger.	

De gemeenteraad vergadert

De	raad	staat	aan	het	hoofd	van	de	ge-
meente	en	stelt	de	grote	lijnen	vast	voor	
het	beleid.	Maandag	10 januari	2022	om	
20.00	uur	vindt	er	een	digitale	voorberei-
dende	raadsvergadering	plaats	o.a.	over	
onderstaande	onderwerpen.

•	 Bindend	adviesrecht	onder	de	
Omgevingswet

•	 Verplichte	participatie	onder	de	
Omgevingswet

•	 Oprichten	stichting	Risicobeheer	door	
Veiligheidsregio

•	 Wet	inburgering	2021,	
afstemmingsverordening	
Participatiewet,	IOAW	en	IOAZ	
gemeente	Gennep	2022

•	 Vaststelling	bestemmingsplan	
Kleefseweg	27-29,	Ven-Zelderheide

•	 Vaststelling	bestemmingsplan	Milsbeek	
-	Rijksweg	35

•	 Bommenregeling	2021

Op	www.gennep.nl/gemeenteraad	staan	
de	volledige	agenda	en	bijbehorende	 
documenten.	Ook	vindt	u	er	informatie	
over	hoe	u	kunt	inspreken.	De	vergade-
ring	wordt	via	de	website	van	de	 
gemeente	en	de	kanalen	van	Gennep	
News	uitgezonden.

Digitale informatie- 
bijeenkomst Gennepermolen

Op	donderdag	13	januari	om	19.30	
uur	organiseert	de	gemeente	een	
digitale	informatiebijeenkomst	over	
het	plan	voor	de	nieuwbouw	rond	de	
Gennepermolen.	Tijdens	deze	avond	
licht	de	gemeente	het	bestemmingsplan	
toe.	De	ontwikkelaar	en	de	architect	
geven	uitleg	bij	het	bouwplan	en	de	
planning.	Daarna	is	er	tijd	om	vragen	te	
stellen.	De	avond	duurt	uiterlijk	tot	21.00	
uur.	Wilt	u	deelnemen?	Meld	u	dan	aan	
via	www.gennep.nl/gennepermolen.



 
   
    

Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning 
Gennep	–	Nieuwstraat 12	 Het	verhuren	van	kamers	(29	december)		
	 2021-1353

Verleende omgevingsvergunning 
Gennep	–	nabij Randweg 78 en 80	 Het	bouwen	van	een	beheerdershut	en		
	 schapenstal	(23	december)	2021-1009
Gennep	–	Stiemensweg 175	 Het	tijdelijk	bewonen	van	een	school	 
	 (28	december)	2021-1330
Gennep	–	Zandstraat 8	 Het	verbouwen	van	een	pand	 
	 (24	december)	2021-1249
Heijen	–	Kasteelstraat 3	 Het	plaatsen	van	een	dakkapel	 
	 (29	december)	2021-1234
Milsbeek	–	Heiveld 50	 Het	bouwen	van	een	woning	 
	 (23	december)	2021-1018

Verlenging van de beslistermijn (met zes weken) 
Gennep	–	nabij Brabantweg 15	 Het	handelen	in	strijd	met	regels		
	 ruimtelijke	ordening	(27	december)	 
	 2021-1187
Gennep	–	Zandstraat 21b	 Het	realiseren	van	een	extra	appartement	 
	 op	de	bovenverdieping	(27	december)	 
	 2021-1154

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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Afvalkalender 2022
De afvalkalender voor het jaar 2022 wordt deze week huis-aan-huis bezorgd in de 
gemeente. Op de kalender vindt u alle informatie die u nodig heeft om uw afval 
goed aan te bieden voor inzameling. Een pdf-bestand van de kalender is ook te 
downloaden via www.gennep.nl/afvalkalender. 

Digitale afvalkalender
Behalve	de	papieren	kalender	starten	we	dit	jaar	ook	met	een	digitale	afvalkalender.	
Daarmee	kunt	u	bijvoorbeeld	zelf	meldingen	maken	en	ophaalmomenten	inplannen	
voor	grof	(tuin)afval.	Download	voor	nog	meer	gebruiksgemak	de	app	‘PreZero	
inzamelwijzer’.	Met	die	app	blijft	u	op	de	hoogte	van	eventuele	wijzigingen	in	de	
afvalinzameling.	Kijk	op	inzamelwijzer.prezero.nl	om	de	app	te	downloaden.

Wijziging route Klein Chemisch Afval (KCA)
Met	ingang	van	2022	verandert	de	inzamelroute	van	het	KCA.	Het	aantal	stopplaatsen	
vermindert,	maar	de	KCA-wagen	staat	wel	langer	op	één	plaats.	In	de	oneven	maanden	
(januari,	maart,	mei,	juli,	september	en	november)	staat	de	wagen	achtereenvolgens	
in	Ottersum,	Ven-Zelderheide,	Milsbeek	en	Heijen.	Op	zaterdag	8	januari	vindt	voor	
deze	kernen	de	eerste	inzamelronde	plaats.	In	de	even	maanden	(februari,	april,	
juni,	augustus,	oktober	en	december)	staat	de	wagen	op	het	Norbertplein	en	op	
parkeerplaats	’t	Straatje	in	Gennep.	Het	volledige	inzamelschema	met	de	juiste	tijden	
vindt	u	op	de	afvalkalender.	

Ontwerpbestemmingsplan ‘Gennepermolen, Gennep’
Het	college	van	B&W	maakt	bekend	dat	het	ontwerpbestemmingsplan	
‘Gennepermolen,	Gennep’	ter	inzage	wordt	gelegd.	Het	ontwerpbestemmingsplan,	
dat	gaat	over	de	ontwikkeling	van	het	braakliggend	terrein	aan	de	Niers	bij	de	
brandweerkazerne	ten	behoeve	van	de	realisatie	van	27	nieuwe	woningen,	ligt	
vanaf	donderdag	6	januari	2022	voor	zes	weken	ter	inzage	in	het	gemeentekantoor	
van	Gennep.	Let	op:	in	verband	met	het	coronavirus	is	inzage	tijdelijk	alleen	op	
afspraak	mogelijk.	Het	ontwerpbestemmingsplan	is	ook	te	raadplegen	via	
www.ruimtelijkeplannen.nl	(NL.IMRO.0907.BP21125GNPRMLNGNP-ON01).

Tot	en	met	woensdag	16	februari	2022	kan	iedereen	een	schriftelijke	of	mondelinge	
zienswijze	naar	voren	brengen	bij	de	gemeenteraad	van	Gennep,	t.a.v.	B&W	van	
Gennep,	Postbus	9003,	6590	HD	Gennep.	Het	is	niet	mogelijk	om	via	e-mail	een	
zienswijze	in	te	dienen.


