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

Het college besluit:
• de verordening op de commissie 

Omgevingskwaliteit en 
Erfgoedverordening vast te stellen;

• de overbruggingsovereenkomst 
Beschermd wonen Noord- en 
Midden-Limburg 2022 aan te gaan;

• het ontwerpwijzigingsplan Hoender-
weg, Ottersum’ ter inzage te leggen; 

• het ontwerpbestemmingsplan ‘Hoek 
Heiveld-Teelebeekstraat Milsbeek’ ter 
inzage te leggen.

• het ontwerpbestemmingsplan 
‘Kleefseweg 14’ ter inzage te leggen; 

• het ontwerpbestemmingsplan 
‘Langstraat 93a Milsbeek’ ter inzage te 
leggen; 

• in principe medewerking te verlenen 
aan de bouw van een woning naast de 
woning aan de Dr. Nolensstraat 66.

• de raadsinformatiebrief over 
Herijking algemene uitkering 
gemeentefonds vast te stellen.

College geschokt door brand kunstwerk 
Panta
Met ongeloof nam het college van 
B&W kennis van de brand van het 
kunstwerk Panta op de Niersdijk 
afgelopen weekend. “Helaas is 
het kunstwerk volledig vernietigd. 
Naast fi nancieel, is het ook een 
emotioneel verlies voor Gennep 
en de kunstenaar. Vandalisme 
lijkt de oorzaak van de brand.” 

“Wij, en ongetwijfeld heel Gennep, zijn hierdoor erg geschokt: vandalisme tolereren 
we niet in onze gemeente. We steunen de aangifte die gedaan wordt door Stichting 
Cultuur Zonder Grenzen, initiatiefnemer van het project Kapellenbaan, waar dit 
kunstwerk onderdeel van is. We hopen dat de aanstichter(s) van de brand snel 
gevonden worden. Voor dit moment wachten we verder onderzoek af.”

 Gemeente maakt prestatieafspraken 
met Destion en Huurdersraad
Als gemeente regisseren 
wij het lokale woonbeleid. 
Woningcorporatie Destion en 
de Huurdersraad spelen hierbij 
een belangrijk rol. Ieder jaar 
maken we met deze partijen 
prestatieafspraken. Begin dit 
jaar hebben we meerjarige 
prestatieafspraken ondertekend. 
Deze afspraken geven de koers 
aan die we de aankomende vijf 
jaar willen varen. Zo kunnen we samen werken aan goed, sociaal wonen in de 
gemeente Gennep. 

De prestatieafspraken gaan bijvoorbeeld over de huisvesting van bepaalde 
doelgroepen, zoals vergunninghouders en woonwagenbewoners. Verder hebben 
we afspraken gemaakt over nieuwbouw en verkoop van huurwoningen en 
over betaalbaarheid en beschikbaarheid. Ook de kwaliteit en duurzaamheid 
van woningen, de leefbaarheid in de wijken en wonen en zorg zijn belangrijke 
onderwerpen.

Destion blijft haar woningaanbod transformeren en waar mogelijk uitbreiden. 
Hierdoor sluiten ze zo goed mogelijk aan bij de woningvraag in Gennep. Ze bouwen 
bijvoorbeeld woningen die geschikt zijn voor ouderen (die zorg nodig hebben) 
en spelen in op de groeiende vraag naar woningen voor kleine huishoudens. De 
woningen van Destion worden ook steeds verder verduurzaamd. De komende 
jaren worden er bijvoorbeeld zonnepanelen geplaatst. Een derde speerpunt is dat 
Destion extra investeert in de leefbaarheid rondom de woningen. Dat komt het 
woongenot van haar huurders ten goede.

De gemaakte afspraken sluiten aan bij onze woonvisie. Wilt u de
prestatieafspraken bekijken? Kijk op www.gennep.nl/prestatieafspraken. 
Binnenkort maken we ook weer prestatieafspraken met woningcorporatie 
Mooiland.

De gemeenteraad vergadert
De raad staat aan het hoofd van de ge-
meente en stelt de grote lijnen vast voor 
het beleid. Maandag 31 januari 2022 om 
20.00 uur vindt er een besluitvormende 
raadsvergadering plaats o.a. over onder-
staande onderwerpen.

• Vaststelling bestemmingsplan Haven 
Heijen

• Vaststellen verordening op de 
Commissie Omgevingskwaliteit en 
Erfgoedverordening

• Bindend adviesrecht onder de 
Omgevingswet

• Verplichte participatie onder de 
Omgevingswet

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

• Vaststelling bestemmingsplan Milsbeek 
- Rijksweg 35

• Vaststelling Transitievisie Warmte
• 2e tranche Regio Deal en Investerings-

agenda Regio Noord-Limburg
• Oprichten stichting Risicobeheer door 

Veiligheidsregio
• Vaststelling bestemmingsplan 

Kleefseweg 27-29, Ven-Zelderheide
• 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 vergadering 
wordt via de website van de gemeente en 
de kanalen van Gennep News uitgezonden.

 Inzameling oud papier 
moeizaam van start

De inzameling van oud papier in Gennep 
kende door diverse oorzaken verliep 
deze maand helaas niet probleemloos. 
We bieden hiervoor onze oprechte 
excuses aan. Uiteindelijk zijn er, 
mede door inzet van het Genneps 
Vocaal Ensemble, voetbalvereniging 
Vitesse ‘08, het inzamelbedrijf en 
de buitenwerkmedewerkers van 
de gemeente, toch oplossingen 
gevonden om het oud papier alsnog 
in te zamelen. We danken u voor 
het begrip voor de situatie. Vanaf 
heden kan het ophaalschema op 
www.gennep.nl/oudpapier gewoon 
gevolgd worden.

Inwoners informeren
Wanneer er iets verandert in de 
afvalinzameling probeert de gemeente 
zoveel mogelijk inwoners te bereiken. 
Daarvoor zetten we onder andere 
deze krant, de website www.gennep.nl 
en onze Facebookpagina in. Verder 
gebruiken we de afvalapp ‘PreZero 
inzamelwijzer’ om pushberichten 
te versturen bij een wijziging in de 
afvalinzameling. Wilt u het laatste 
nieuws over afval ook op uw telefoon 
ontvangen? Download dan de app via 
inzamelwijzer.prezero.nl.

 Werkzaamheden zendmast 
Stiemensweg 
Op woensdag 2 februari 2022 vinden er werkzaamheden plaats bij de zendmast 
aan de Stiemensweg in Gennep, ter hoogte van de sportvelden van Vitesse ’08. Er 
gelden op die dag tijdelijke verkeersmaatregelen.

De maximale snelheid wordt tijdens de werkzaamheden teruggebracht van 80 
naar 50 kilometer per uur. We zetten borden neer om dit aan te geven. Verder is 
het fi etspad afgezet. Om fi etsers toch een veilige doorgang te verlenen, worden ze 
over een van de twee rijbanen geleid. De betreff ende rijbaan wordt afgezet voor 
autoverkeer. Het autoverkeer wordt over de overgebleven rijbaan geleid.  Er zijn twee 
verkeersregelaars aanwezig om alles in goede banen te leiden.



Raadslid aan het woord Gemeente Gennep: beste woonplek in Limburg
Uit de Monitor Brede Welvaart van het CBS, die vorige maand is uitgekomen, bleek dat de gemeente Gennep in de top 3 van beste 
woonplekken in Limburg staat. Toch mooi om te lezen! 

Op basis van ruim 40 
beleidsindicatoren scoort onze 
gemeente goed. Uiteraard 
komt dit niet alleen door 
de beleidskeuzes van de 
gemeenteraad. Zeker niet! Dit 
komt door de actieve inzet van 
inwoners, bedrijven, vrijwilligers 
en vele anderen. Mensen die 
zich met een positieve en 
enthousiaste kijk op zaken 
inzetten voor de toekomst 
van onze gemeente. Zij vinden 
gehoor en krijgen daarmee ook 

iets voor elkaar op het gebied 
van bijvoorbeeld leefbaarheid, 
woningbouw, werk en sport. 
Kijken naar wat mogelijk is en 
juist niet (teveel) focussen op wat 
niet kan. 

Vanuit een positieve blik aan de 
slag is ook mijn werkwijze. Keuzes 
maken en dan uitvoeren. De 
afgelopen periode heb ik gemerkt 
dat veel collega-raadsleden op 
eenzelfde wijze in het belang van 
Gennep willen werken. Daarom 

is er de afgelopen jaren in alle 
kernen ook veel moois tot stand 
gekomen.  

Uiteraard liggen er altijd nieuwe 
uitdagingen om mee aan de 
slag te gaan. Deze staan ook in 
het verkiezingsprogramma van 
het CDA, dat met inbreng vanuit 
de samenleving tot stand is 
gekomen. Hopelijk spreken deze 
zaken opnieuw aan. Als CDA gaan 
we de verkiezingen in met een 
sterk verjongde, enthousiaste 

club mensen. Na de verkiezingen 
op 16 maart 2022 ben ik ook zelf 
weer bereid om mijn steentje bij 
te dragen als raadslid. Dit om er 
voor te zorgen dat het in onze 
gemeente voor jong en oud goed 
toeven blijft. Ook dat zie ik als 
een belangrijke opgave, zodat 
Gennep ook voor onze kinderen 
een prachtige gemeente blijft om 
in te wonen.  

Twan Reintjes, CDA

 
   
    

Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning 
Gennep – Spoorstraat 127 Het realiseren van twee dakkapellen 
 (15 januari) 2022-0056

Verleende omgevingsvergunning 
Gennep – Horsestraat 5 Het wijzigen van de voorgevel en het 
 uitbreiden van een woning (13 januari) 
 2021-1246
Gennep – Kampweg 7 Het plaatsen van een informatiebord op 
 cortenstalen lessenaar (13 januari) 
 2021-1292
Gennep – Zandstraat 26c Het slopen van een pand (19 januari) 
 2022-0024
Heijen – Hoofdstraat 1 Het kappen van een meerstammige eik 
 (12 januari) 2021-1337
Milsbeek – Draaischijf 45 Het realiseren van een aanbouw 
 (14 januari) 2021-1324
Ven-Zelderheide –  Het bouwen van een woning (14 januari) 
Kluizenaarstraat 15 2021-1202

Overige verleende vergunningen 
Gennep – Europaplein 1 Het verlenen van een 
 standplaatsvergunning 2022 (12 januari) 
 2021-1356
Gennep – Zandstraat 8 Vergunning obstakels op de openbare weg: 
 een ontheffing voor bouwhekken, 
 container en bouwlift (14 januari) 
 2022-0041
Ottersum Aanvraag collectevergunning 
 paaseitjesverkoop (18 januari) 2022-0046
Ottersum Stookontheffing (18 januari) 2022-0048 

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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Inzage ontwerpwijzigings- en ontwerpbestemmingsplan
Het college van B&W maakt bekend dat het ontwerpwijzigingsplan ‘Hoenderweg, 
Ottersum’ ter inzage wordt gelegd. Het ontwerpwijzigingsplan, dat ziet op de realisatie 
van 30 woningen aan de Hoenderweg in Ottersum, ligt vanaf 27 januari 2022 voor 
zes weken ter inzage in het gemeentekantoor van Gennep. Let op: in verband met 
corona is inzage alleen op afspraak mogelijk. Het ontwerp is ook te raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl (nummer: NL.IMRO.0907.WPHoenderweg-ON01). Tot 
en met 9 maart 2022 kunt u een schriftelijke en mondelinge zienswijze naar voren 
brengen bij het college van B&W van Gennep, Postbus 9003, 6590 HD Gennep.

Gemeente Gennep heeft ook het ontwerpbestemmingsplan ‘Langstraat 93a 
Milsbeek’ opgesteld. Het plan gaat over de bouw van een woning op het erf van 
het perceel Langstraat 93 te Milsbeek. Ook dit plan ligt met ingang van 27 januari 
2022 voor zes weken ter inzage in het gemeentekantoor van Gennep. Het ontwerp 
is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (nummer: NL.IMRO.0907.
BP21122LAN93AMIL-ON01). Tot en met 9 maart 2022 kunt u een schriftelijke en 
mondelinge zienswijze naar voren brengen bij het college van B&W van Gennep, 
Postbus 9003, 6590 HD Gennep.

Voornemen en besluit tot uitschrijven uit de BRP 

Als u verhuist uit de gemeente Gennep, moet u dit doorgeven bij uw nieuwe 
woongemeente. Bij verhuizing naar het buitenland, kunt u de aangifte van emigratie 
aan ons doorgeven. Wij zorgen er dan voor dat u uitgeschreven wordt uit de 
Basisregistratie Personen (BRP) van gemeente Gennep. Het is belangrijk om op het 
juiste adres ingeschreven te staan. Een ambtshalve uitschrijving uit de BRP heeft 
gevolgen voor bijvoorbeeld een uitkering, ziektekostenverzekering of het aanvragen 
van een paspoort of rijbewijs. Daarnaast heeft het gevolgen voor de opbouw van AOW. 

Voornemen tot uitschrijven uit de BRP
Het college van B&W heeft het voornemen de adresgegevens van onderstaande 
persoon ambtshalve te wijzigen, volgens art. 2.21 en 2.22 van de Wet Basisregistratie 
Personen (BRP). Na onderzoek is gebleken dat deze persoon niet meer woont op het 
adres waarop hij/zij in de BRP van de gemeente Gennep staat ingeschreven. Dat wil 
zeggen dat hij/zij voor de gemeente, administratief gezien, verblijft op een onbekend 
adres en formeel niet meer in Nederland woont. Het gaat om Inas Hussein Mahmoud 
(geboren 27-04-1985), die per 25 januari 2022 wordt uitgeschreven naar Onbekend. 

Bovengenoemde persoon kan binnen 4 weken na 25 januari 2022 een schriftelijke 
zienswijze indienen. Stuur de zienswijze naar Gemeente Gennep, Team Burgerzaken, 
Postbus 9003, 6590 HD in Gennep. Als u liever mondeling een zienswijze indient, 
bel dan naar (0485) 49 41 41 voor een afspraak. Na verloop van de termijn om een 
zienswijze kenbaar te maken, nemen wij een definitief besluit.

Besluit tot uitschrijven uit de BRP
Het college van B&W gaat verder de adresgegevens van onderstaande personen 
wijzigen, volgens art. 2.21 en 2.22 Wet Basisregistratie Personen (BRP). Na onderzoek is 
gebleken dat zij niet meer wonen op het adres waarop zij in de BRP van de gemeente 
Gennep staan ingeschreven. Dat wil zeggen dat zij voor de gemeente, administratief 
gezien, verblijven op een onbekend adres en formeel niet meer in Nederland wonen. 
Het gaat om de volgende personen, die per 21 december 2021 zijn uitgeschreven 
naar Onbekend: Grabowski, R.B. (geboren 27-08-1978), Kiss, P. (geboren 15-04-1999), 
Mėszáros, J. (geboren 18-05-1966), Kócsó, K.B. (geboren 13-02-1978) en Révész, P.J. 
(geboren 11-06-1997). 

Belanghebbenden kunnen per brief een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit. 
Doe dit binnen 6 weken na 21 december 2021 bij het college van B&W van Gennep, 
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. Als u beschikt over een DigiD u ook digitaal bezwaar maken via 
www.gennep.nl/bezwaarmaken.


