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

Het college besluit:
• de antwoordbrief op de schriftelijke 

vragen over bedrijfsvoering van de 
gecontracteerde zorgverleners vast te 
stellen;

• de raadsinformatiebrief over het 
jaarverslag ASD 2020 vast te stellen;

• de raadsinformatiebrief over de 
monitor Schulddienstverlening vast te 
stellen;

• een overeenkomst aan te gaan 
met de stichting Synthese voor de 
uitvoering van welzijnswerk in 2022;

• een bouwkavel in Ven-Zelderheide te 
verkopen aan een gegadigde en de 
opbrengst hiervan toe te voegen aan 
het grondexploitatieplan Hogeweg.

 Gezond In De Stad Gennep
In de gemeente Gennep is samen met partners (INTOS, ESP Centrum, Resi en 
Gennep Doet Mee) het Gezond In De Stad (GIDS)-project ontwikkeld. Inwoners 
met gezondheidsklachten en een klein sociaal netwerk kunnen hieraan 
deelnemen. Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat er iemand in de omgeving 
bij kan springen als het niet zo goed gaat. Bijvoorbeeld als alles teveel lijkt of als 
negatieve gedachten niet stop gezet kunnen worden.

Het GIDS-project is opgezet in het kader van Positieve Gezondheid. Het is een 
combinatie van groepstraining en individuele begeleiding. Er wordt uitgegaan 
van drie pijlers: beweging, mentale coaching en sociale netwerkversterking. 

Hoe werkt het?
Een (gezondheids-)professional verwijst een mogelijke deelnemer door naar het 
GIDS-project. Dit kan de huisarts zijn, maar ook Team Toegang, INTOS of een 
dorps- of wijkverbinder. Aan de hand van een intakegesprek wordt vervolgens 
gekeken of het project bij deze persoon past. Twee keer per jaar start een groep 
van 10 deelnemers met het programma, dat 14 weken duurt. 

Het programma
Drie dagdelen per week zijn er fysieke trainingen (onder begeleiding van een 
personal trainer), individuele coaching-gesprekken en groepstrainingen, met 
daarin onder andere aandacht voor voeding. Er worden persoonlijke doelen 
gesteld, zoals het leren omgaan met moeilijke situaties, het aangaan van sociale 
contacten en het vinden van de motivatie om af te vallen. Ook wordt het sociaal 
netwerk van de deelnemer in beeld gebracht. Familie, vrienden, kennissen en 
buren die kunnen zorgen voor praktische, sociale of emotionele steun. Dit kan 
helpen bij het voortzetten van de behaalde resultaten. Alle bijeenkomsten vinden 
plaats in het ESP-centrum in Gennep, bij INTOS in Heijen, in de buitenlucht of 
online.

Ervaringen
Inwoners die al hebben meegedaan aan het GIDS-project geven aan dat zij 
beter in hun vel zitten en weer actief mee willen doen in de samenleving. 

Meer informatie
Meer weten over GIDS? Bel met Resi Beelen via 06-38821337 of mail naar 
resi@resibeelen.nl. Ook kunt u mailen over GIDS naar Asha Jodha van INTOS via 
arbeidsontwikkeling@intos-gennep.nl. Mails naar INTOS worden op een vast tijdstip 
in de week beantwoord.

Samen tegen zwerfafval in de gemeente 
Gennep
Zwerfafval is een doorn in het oog 
van velen. Gelukkig wordt er door de 
gemeente en vrijwilligers hard gewerkt 
om onze wijken, buitengebieden en 
natuur schoon te houden. 

Mondkapjes
Helaas treff en we sinds 2020 steeds 
vaker een nieuwe vorm van zwerfafval 
aan: mondkapjes. Mondkapjes horen 
niet thuis op het trottoir, in de berm of 
in de natuur. We vragen u dan ook met 
klem om uw mondkapje na gebruik weg 
te gooien in een prullenbak of thuis bij 
het restafval.

Helpt u ook mee?
In onze gemeente zijn veel vrijwilligers 
actief die helpen met het opruimen 
van zwerfafval. Wilt u ook uw steentje 
bijdragen? Meld u dan aan bij de gemeente via omgevingsloket@gennep.nl. 
Vermeld in uw mail uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en vertel ons 
wat u nodig heeft om zwerfafval op te ruimen. Wij nemen vervolgens contact met u 
op en zorgen ervoor dat u de juiste materialen ontvangt. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.gennep.nl/zwerfafval. 

Werkzaamheden leidingnet 
Gennep
In opdracht van WML zijn er vanaf 20 
januari werkzaamheden op de Putters-
hof, Eksterstraat en Nachtegaalstraat 
in Gennep. Het leidingnet wordt hier 
vernieuwd. Waarschijnlijk is het afsluiten 
van straten niet nodig, maar u kunt wel 
enige hinder van de werkzaamheden 
ondervinden. Volgens planning duren de 
werkzaamheden tot begin april.

Elzendaalcollege steunt 
stichting Fio Kids

Vlak voor de kerstvakantie organiseerde 
het Elzendaalcollege in Gennep weer 
de jaarlijkse kerstactie. De leerlingen 
van klas 1 en 2 zamelden geld in door 
kleine karweitjes te verrichten voor 
bijvoorbeeld hun ouders, buurman, opa 
of oma. 

Stichting Fio Kids
De klassen hebben in totaal € 1.425 
opgehaald. Dit bedrag komt ten goede 
aan stichting Fio Kids, een stichting die 
jongeren elders op de wereld kansen 
op een betere toekomst biedt. Het 
Elzendaalcollege steunt deze stichting 
al langere tijd, in het bijzonder de school 
in Busura, Gambia.

Besluit hogere grenswaarden 
Wet Geluidhinder 
Diekendaal 21

Het college van B&W maakt bekend dat 
zij ingevolge artikel 83 en artikel 110 
van de Wet geluidhinder voornemens 
zijn tot vaststelling van hogere 
grenswaarden wegverkeerslawaai. De 
hogere grenswaarde heeft betrekking 
op het bestemmingsplan op de locatie 
Diekendaal 21 te Heijen. 

Het besluit met bijbehorende stukken 
(akoestisch onderzoek) ligt ter inzage 
in het gemeentekantoor aan het 
Ellen Hoff mannplein 1 te Gennep 
vanaf 19 januari tot en met 2 maart 
2022. Belanghebbenden kunnen 
tijdens de inzagetermijn schriftelijk 
beroep instellen tegen het besluit bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit 
treedt in werking daags na afl oop van 
de beroepstermijn, tenzij binnen die 
termijn een verzoek om een voorlopige 
voorziening bij de Voorzitter van de 
afdeling bestuursrechtspraak is ingediend.

Inzameling oud papier 
Gennep

Helaas is het ophalen van het oud papier 
in Gennep afgelopen weekend niet goed 
gegaan. Er waren onverwacht geen 
vrachtwagens beschikbaar. We zoeken 
momenteel naar een oplossing. Zodra 
we meer weten, zullen we hierover 
communiceren via www.gennep.nl en 
onze Facebookpagina. In de tussentijd 
vragen we u om uw oud papier weer 
binnen neer te zetten. Hartelijk dank 
voor uw medewerking.



Raadslid aan het woord Het is weer bijna zover, nieuwe gemeenteraadsverkiezingen!
We kunnen op 16 maart weer naar de stembus om te gaan stemmen op mensen waar we vertrouwen in hebben en waarvan we hopen 
dat ze onze belangen zo goed mogelijk behartigen. Ikzelf kijk na 4 jaar terug op een raadsperiode als raadslid voor het CDA, waarbij veel 
punten uit ons verkiezingsprogramma zijn gerealiseerd. De afgelopen jaren is er veel gebeurd. 

Denk hierbij aan de realisatie van 
een nieuwe tijdelijke sporthal, 
het opknappen van buurten 
en wijken, zoals de Pottenhoek 
en de Prinses Margrietstraat in 
Gennep en het Schuttersplein in 
Milsbeek. De bouw van het Kind 
Expertise Centrum (school naast 
de Martinuskerk), woningbouw 
in alle dorpskernen, de aanleg 
van het glasvezelnetwerk voor 
sneller en beter internet en nog 
veel meer.

Desondanks blijven er altijd 
lastige dossiers tussen zitten, 
waarbij je het nooit voor alle 
inwoners van de gemeente 
goed kunt doen. Het kan dan 
lastig zijn om als raadslid de 
beste keuze te maken. Het liefst 
wil je het iedereen naar de zin 
maken en rekening houden met 
ieders belangen. Dit alles op 
het gebied van zorg, veiligheid, 
woongenot, economische 
belangen, enzovoorts. Daarnaast 

heb je als gemeente ook te 
maken met bepaalde zaken 
waarvan de Rijksoverheid 
de verantwoordelijkheid 
tegenwoordig neerlegt bij de 
gemeenten zelf. Denk aan WMO 
en Jeugdzorg. 

Voor de komende 4 jaar hebben 
we als CDA een aantal jonge 
mensen bereid gevonden om 
zich verkiesbaar te stellen, want 
de jeugd heeft tenslotte de 

toekomst. Ikzelf zal plaatsmaken 
voor deze jongere generatie. 
Ik blijf natuurlijk wel actief 
meedenken binnen het CDA 
en nodig u uit dit ook te doen. 
Bedankt voor het vertrouwen.

Remco Reinten, CDA
r.reinten@gennep.nl

 
   
    

Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning 
Gennep – Brugstraat 8 Het realiseren van een paramedisch 
 centrum (6 januari) 2022-0025
Gennep – Dr. Nolensstraat 25 Het verhogen van de aanbouw (10 januari) 
 2022-0027
Gennep – Horsestraat 5 Het wijzigen van de voorgevel en het 
 uitbreiden van een woning (17 november) 
 2021-1246
Gennep – Spoorstraat 145 Het huisvesten van arbeidsmigranten 
 (10 januari) 2022-0032
Gennep – Spoorstraat 145a Het huisvesten van arbeidsmigranten 
 (10 januari) 2022-0033
Gennep – Zandstraat 26c Het slopen van een pand (6 januari) 
 2022-0024

Verleende omgevingsvergunning 
Gennep – Anjerstraat-Langeweg Het plaatsen van een speeltoestel 
 (13 januari) 2021-1290
Gennep – Perron 17 Het realiseren van een serre/tuinkamer 
 (13 januari) 2021-1328
Gennep – Zandstraat 42 en  Het bouwen van appartementen en een
Oliestraat 25, 27, 29, 31 en 33 commerciële ruimte (11 januari) 2021-1116
Gennep – Zuidwal 7 Het verbouwen en uitbreiden van een 
 pand met een appartement (10 januari) 
 2021-1075
Heijen – Heikampseweg 1 Het verbouwen van een woonhuis 
 (13 januari) 2022-0009

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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Reactie melding aanleg in- of uitrit Ottersumseweg 12
Het college van B&W van Gennep heeft op 5 januari 2022 de volgende melding 
voor kennisgeving aangenomen: het aanleggen van een in- of uitrit op de 
Ottersumseweg 12 in Gennep (2021-1247). 

Bezwaar maken
Belanghebbenden kunnen een schriftelijk bezwaarschrift indienen tegen dit besluit. 
U heeft daar zes weken de tijd voor vanaf 6 januari 2022. Richt uw bezwaarschrift 
aan het college van B&W, postbus 9003, 6590 HD in Gennep. Onderteken het 
bezwaarschrift en vermeld in ieder geval uw naam en adres, de datum, het besluit 
waar u het niet mee eens bent en de redenen hiervoor. 

Digitaal bezwaar maken
Beschikt u over een DigiD? Dan kun u ook digitaal bezwaar maken via 
www.gennep.nl/bezwaarmaken.


