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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 4 januari 2022. Op 
www.gennep.nl/besluiten vindt u meer 
informatie.

Het college besluit:
• de evenementenkalender 2022 vast 

te stellen.

 Woningbouw bij voormalige 
steenfabriek in Milsbeek
Afgelopen december bereikten 
gemeente Gennep en Wienerberger 
B.V. overeenstemming over de 
woningbouwontwikkeling op 
het terrein van de voormalige 
steenfabriek aan de Bloemenstraat 
in Milsbeek. Wethouder Peperzak 
en de heren Koekoek en Vos, 
directeuren van Wienerberger 
B.V., ondertekenden hiervoor een 
anterieure overeenkomst. 

20 vrijstaande woningen
De steenfabriek uit 1898 wacht 
al jaren op herbestemming. Na de sloop van een groot gedeelte van de fabriek 
is er op het voormalige fabrieksterrein ruimte voor 20 vrijstaande woningen op 
ruime kavels. Het kantinegebouw en de karakteristieke schoorsteen op het terrein 
blijven in het plan behouden. De herontwikkeling biedt ook kansen om het terrein 
landschappelijk in te richten en meer verbinding met de rivier te leggen. 

Planning
We verwachten in het eerste kwartaal van 2022 een bestemmingsplan in procedure 
te brengen. Volgens planning kunnen de woningen dan in 2023 gerealiseerd 
worden. 

 Meer Ben Bizzie in 2022
Ook in 2022 kunnen basisschoolkinderen weer meedoen met de beweeg- en 
cultuuractiviteiten van Ben Bizzie. In samenwerking met de beweegcoaches 
en de sport- en cultuurverenigingen in de gemeente is er een vol programma 
samengesteld. De activiteiten van Ben Bizzie vinden na school plaats en zijn gratis.

Kennismaken met sport en cultuur
Met Ben Bizzie maken kinderen op een laagdrempelige manier kennis met 
verschillende sporten, culturele activiteiten en verenigingen, zonder eerst lid te 
worden. Sport- en cultuurverenigingen bepalen zelf hun activiteitenaanbod, hun 
doelgroep en het aantal kinderen dat kan meedoen. 

Leuke activiteiten
Beweegcoach Rik vertelt: “Al veel basisschoolkinderen maakten dit schooljaar 
kennis met verschillende sportieve en culturele activiteiten bij verenigingen in de 
buurt. Ook Ben Bizzie zelf organiseert tal van leuke activiteiten.’’

Meer informatie
Wilt u meer informatie over Ben Bizzie? Kijk op www.benbizzie.nl. Daar vindt u het 
programma en kunt u uw kind aanmelden voor de activiteiten. 

Aanwijzingstermijn lokale 
omroep GennepNews 
verloopt 

Op 28 november 2022 verloopt de 
huidige aanwijzingstermijn van 
de lokale omroep GennepNews. 
GennepNews had een zendvergunning 
voor vijf jaar voor de verzorging van de 
publieke mediadiensten in de gemeente 
Gennep.

Wil uw partij in aanmerking komen 
voor een nieuwe aanwijzing voor de 
gemeente Gennep na 28 november 
2022? Dan moet u voor 28 mei 2022 een 
aanvraag indienen bij het Commissariaat 
voor de media. Meer informatie over de 
procedure is te vinden op de website 
www.cvdm.nl. 

 Aanmelden basisscholen
Wordt uw kind vóór 1 augustus aanstaande 4 jaar? Of in de loop van het volgend 
schooljaar? Dan kunt u hem of haar aanmelden voor een basisschool in een van de 
kernen. 

Scholen in de gemeente
In Gennep kunt u kiezen uit basisschool Stella Nova, basisschool De Ratel en 
Openbare Jenaplanschool Elckerlyc. In Heijen is er basisschool De Heggerank, 
in Milsbeek basisschool De Drie Vijvers, in Ottersum basisschool De Brink en in 
Ven-Zelderheide basisschool De Vonder. 

Informatiemomenten op scholen
De scholen organiseren (online) informatiebijeenkomsten of u kunt langskomen 
op afspraak. Op www.gennep.nl/basisscholen staat een overzicht van de 
informatiemomenten per school. Let op: er kunnen wijzigingen zijn in verband 
met de coronamaatregelen. Houd daarom ook de websites van de scholen goed 
in de gaten.  

Commissie Bezwaarschriften 
Gennep 

Op dinsdag 18 januari 2022 houdt de 
Commissie Bezwaarschriften Gennep 
twee hoorzittingen. Gelet op de 
huidige coronamaatregelen worden 
de hoorzittingen digitaal gehouden.

Evenementenkalender 2022 
vastgesteld

De evenementenkalender voor 2022 
is vastgesteld. Hierin zijn alle aan-
gemelde evenementen opgenomen. 
De evenementen passen binnen de 
uitgangspunten van ons evenementen-
beleid. Een plek op de evenementen-
kalender staat los van het verkrijgen van 
een vergunning. Ook is het afhankelijk 
van de coronamaatregelen of een 
evenement op de evenementenkalender 
daadwerkelijk georganiseerd kan 
worden. Kijk voor meer informatie en 
voor het downloaden van de kalender 
op www.gennep.nl/evenement. 

De gemeenteraad vergadert
De raad staat aan het hoofd van de 
gemeente en stelt de grote lijnen vast 
voor het beleid. Maandag 17 januari 
2022 om 20.00 uur vindt er een 
voorbereidende raadsvergadering 
plaats o.a. over onderstaande 
onderwerpen.

• Vaststelling bestemmingsplan 
 Haven Heijen
• Vaststelling Transitievisie Warmte
• 2e tranche Regio Deal en 

Investeringsagenda Regio Noord-
Limburg

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.



Raadslid aan het woord What Elsss?
Allereerst wil ik u en de uwen een gezond en gelukkig 2022 toewensen. De eerste maanden van 2022 staan voor mij in het teken van de 
verkiezingen op 16 maart. Deze keer doet er weer een lokale partij mee genaamd ELsss (EERLIJK LOKAAL sociaal samen sterk).

Voor ELsss mag ik de groeiende 
lijst met kandidaten aanvoeren. 
Op deze lijst komen een aantal 
vertrouwde namen met kennis 
en ervaring, maar ook mensen 
die voor het eerst de stap gaan 
maken naar de lokale politiek. 

U vraagt zich misschien af waar 
de mensen van ELsss zich de 
aankomende jaren voor gaan 
inzetten. Op de eerste plaats 
willen wij ons hard maken om 
de kloof tussen de politiek en 

de inwoners te verkleinen. 
Een kloof die helaas steeds 
groter wordt. Onze inwoners 
en bedrijven hebben recht op 
een betrouwbare overheid, 
die rekening houdt met hun 
belangen. Wij willen een eerlijk 
en open bestuur. Hierbij horen 
heldere inspraakprocedures, 
zodat inwoners, bedrijven en 
organisaties hun inbreng kunnen 
hebben. En niet pas aan het 
eind van het proces horen hoe 
besloten wordt of is.  

Op de tweede plaats willen 
wij zorgen voor een blik op de 
toekomst: hoe wil onze gemeente 
er in het jaar 2035 uitzien? Hoe 
zorgen we ervoor dat het prettig 
wonen is in een natuurlijke 
en veilige omgeving, met een 
bloeiend verenigingsleven, 
met een goede leefbaarheid 
in de kernen en wijken en met 
goed kwalitatief onderwijs in 
elke kern? En er ook een flinke 
doorontwikkeling is van onze 
natuur en groene omgeving? 

Daarbij gaat het om een 
duidelijke toekomstvisie over 
duurzaamheid, leefbaarheid 
en kwaliteit, steeds, met elkaar, 
aangepast naar de laatste 
inzichten.

Lijkt het u iets om mee te denken 
of zelfs de stap naar de lokale 
politiek te maken: bel of mail me. 

Frank Pubben, ELsss
f.pubben@gennep.nl 

06-29026631

 
   
    

Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning 
Heijen – Heikampseweg 1 Het verbouwen van een woonhuis 
 (4 januari) 2022-0009
Heijen – Nieuwwijkstraat 50 Het verwijderen van een draagmuur op de 
 begane grond (3 januari) 2022-0007

Overige verleende vergunningen 
Gennep – Prinses Irenestraat e.o. Vergunning voor het plaatsen van een 
 kraan met materiaal en materieel op 
 de weg (5 januari) 2022-0019
Gennep – naast Spoorstraat 102 Vergunning voor het plaatsen van een 
 afvalcontainer (5 januari) 2021-1336

Verlenging van de beslistermijn (met zes weken) 
Gennep – Zandstraat 42 en  Het bouwen van appartementen met
Oliestraat 25, 27, 29, 31 en 33 commerciële ruimte (4 januari) 2021-1116

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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