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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 – 19.00 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

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 september 2021. 
Op www.gennep.nl/besluiten vindt u 
meer informatie.

Het college besluit:
• aan de gemeenteraad voor te stellen 

om de Programmabegroting 2022 en 
de Meerjarenbegroting 2023-2025 
vast te stellen;

• aan de gemeenteraad voor te 
stellen om het bestemmingsplan 
‘Verbindingsweg Milsbeek’ gewijzigd 
vast te stellen;

• de notitie ‘visie op dienstverlening, 
uitvoeringsprogramma op 
hoofdlijnen 2021-2022’ vast te stellen

• het bezwaarschrift van de heer 
R. Smeets gegrond te verklaren 
en het kunstproject ‘glas-in-lood 
st. Martinustoren’ uit het Fonds 
Kunst- en Cultuur(historie) in de 
openbare ruimte te fi nancieren, 
onder voorwaarde dat de benodigde 
bijdrage maximaal €30.185,- (50%) 
van de totale projectkosten bedraagt 
en de overige projectkosten 
gefi nancierd worden middels 
cofi nanciering.

Jonge mantelzorgers ontvangen 
compliment
Op woensdagmiddag 
29 september waren de 
jonge mantelzorgers uit 
de gemeente uitgenodigd 
voor een bijeenkomst in 
de Megafoon in Gennep. 
11 jonge mantelzorgers 
ontvingen daar het Jonge 
Mantelzorgcompliment uit 
handen van wethouder 
Rob Janssen. Ook werd er 
de tijd genomen om een 
praatje met ze te maken en 
een spel te spelen. Jonge 
mantelzorgers die op 29 
september niet konden, 
mochten hun compliment op 4 oktober alsnog ophalen in het gemeentekantoor.

Meer informatie
Wilt u meer weten over jonge mantelzorgers in Gennep? Kijk dan op 
www.gennep.nl/jongemantelzorgers. Hier kunnen jonge mantelzorgers zich 
ook registreren.

Open Huis Elzendaalcollege

Het Elzendaalcollege Gennep houdt op 
13 oktober van 16.30 tot 20.30 uur haar 
jaarlijkse Open Huis. Op 20 oktober van 
15.30 tot 20.30 uur is het Open Huis bij 
de locatie Boxmeer. Leerlingen van groep 
8 krijgen tijdens het Open Huis uitleg 
over de verschillende vakken. Ook mogen 
ze zelf proefjes doen, muziek maken en 
sporten. Verder ontmoeten ze leerlingen 
van de school en maken ze kennis met 
docenten. Kijk voor meer informatie op 
www.brugklaselzendaal.nl. 

Doortrappen in Gennep

Gennep Doet Mee en gemeente Gennep 
zijn bezig met het landelijke programma 
‘Doortrappen’. Dit programma heeft als 
doel dat ouderen zo lang mogelijk veilig 
blijven fi etsen. Op vrijdag 8 oktober is 
hierover een informatiebijeenkomst in 
De Goede Herder in Gennep van 14.00 
tot 15.30 uur. Deelnemers gaan met 
elkaar in gesprek over hun behoeften 
en krijgen informatie en tips. Neem voor 
meer informatie of aanmelden contact op 
met KBO-voorzitter Gerard van Thiel via 
g.v.thiel@hotmail.com of 06-50223430.

College presenteert 
begrotingen

Met trots heeft het college van B&W de 
Begroting 2022 en Meerjarenbegroting 
2023-2025 vastgesteld. Het college 
is er in geslaagd om een sluitende 
Meerjarenbegroting te presenteren. 
Dat is best uniek in deze tijd, waarin 
veel gemeenten in fi nanciële problemen
verkeren. De ambities uit het coalitie-
akkoord blijven behouden, zonder 
te bezuinigen op voorzieningen voor 
onze inwoners. Op 8 november ligt 
de begroting ter vaststelling voor aan 
de gemeenteraad. Wilt u inzicht in de 
plannen van onze gemeente voor 2022 
en wat hiervoor fi nancieel begroot is? 
Dat kan via www.gennep.nl/begroting. 
Bij het gemeentekantoor kunt u daarnaast 
een papieren exemplaar inzien.

Ben Bizzie is terug!

Op donderdag 23 september kregen de 
kinderen van basisschool De Piramide in 
Gennep bijzonder bezoek van Ben Bizzie. 
Hij zorgt komend jaar weer samen met 
alle verenigingen uit Gennep voor nog 
meer beweging. Tijdens een feestelijke 
kick-off  werd hiervoor het startschot 
gegeven. 

Via Ben Bizzie maken kinderen uit de 
gemeente Gennep op een laagdrempelige 
manier kennis met verschillende sporten, 
culturele activiteiten en verenigingen. 
Wilt u meer informatie of wilt u uw 
kind aanmelden voor een of meerdere 
activiteiten? Kijk op www.benbizzie.nl 
of neem contact op met beweegcoach 
Maloe via maloe@gennepdoetmee.nl.  

College Gennep gaat voor 
verkeersveiligheid!
Bestemmingsplan Verbindingsweg Milsbeek ter vaststelling 
naar de raad

Op 28 september 2021 heeft het college van B&W het bestemmingsplan 
Verbindingsweg Milsbeek ter vaststelling voorgelegd aan de raad. De 
Verbindingsweg biedt een alternatief aan al het doorgaand verkeer dat nu nog 
gebruikmaakt van de Zwarteweg. Door de Zwarteweg te ontlasten zorgen we voor 
een sterke verbetering van de verkeersveiligheid en leefbaarheid in Milsbeek. 
Hiermee zetten we een eerste stap richting het ontlasten van de kernen Milsbeek, 
Ottersum en Ven-Zelderheide van doorgaand verkeer.

Zwarteweg
De Zwarteweg is een doorgaande weg binnen de bebouwde kom van Milsbeek, 
waar relatief veel vrachtverkeer over rijdt. De van oorsprong provinciale weg is 
onderdeel van de route tussen de N271 en Groesbeek en heeft een duidelijke 
verkeersontsluitende functie. Doordat de weg smal is en er naast (vracht)auto’s
 ook fi etsers van de weg gebruikmaken, levert dit verkeersonveilige situaties op 
en staat de leefbaarheid voor omwonenden onder druk.

Duurzame oplossing
Met de aanleg van de Verbindingsweg zorgen we voor een duurzame oplossing 
voor het verkeer rondom Milsbeek. Doordat het gemotoriseerd verkeer zoveel 
mogelijk via de Verbindingsweg wordt geleid, neemt het verkeer op de Zwarteweg 
af tot een hoeveelheid die past bij een normale woonstraat. De Zwarteweg, die 
deel uitmaakt van enkele populaire wandel- en fi etsroutes, wordt daardoor veiliger. 
Voor wandelaars wordt daarnaast een wandelpad langs de Ringbaan, tussen 
Ebbekamp en de Zwarteweg, aan het routenetwerk toegevoegd.

Natuur en landschap
Naar aanleiding van een aanvullend fl ora- en faunaonderzoek is een plan opgesteld
om de eff ecten op de aanwezige soorten in het gebied zoveel mogelijk te beperken. 
De nieuwe Verbindingsweg wordt op een natuurlijk wijze in het landschap ingepast
en het ontwerp draagt bij aan een grotere biodiversiteit. Er wordt een afwisselend 
landschap teruggebracht met onder meer laanbeplanting, bosschages, struweel-
heggen en poelen met natuurvriendelijke oevers. Ook komen er faunapassages en 
diervriendelijke verlichting bij kruispunten.

Meer informatie
Op www.gennep.nl/verbindingsweg staat meer informatie over de planning. 
Ook vindt u hier de stukken voor het vast te stellen bestemmingsplan.



 
  

Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning 
Gennep – Emmastraat 14 Het uitbreiden en verbouwen van een  
 woning (24 september) 2021-1039
Heijen – De Grens 45 Het plaatsen van diverse bouwwerken  
 (23 september) 2021-1038
Ottersum – Biezendijk 6a Het plaatsen van varkenshutten en een  
 kweekbak (23 september) 2021-1036
Ottersum – Wieken 15 Het realiseren van een dakkapel  
 (24 september) 2021-1046

Verleende omgevingsvergunning 
Gennep – Oliestraat 15a Het bouwen van een appartement  
 met garage/berging (29 september)  
 2021-0577
Heijen – De Grens 6 Het bouwen van een opslagloods 
 (24 september) 2021-0896
Heijen – Hommersumseweg 43 Het realiseren van nieuwe entreeluifels  
 en fundatie/constructie van de glijbaan  
 (24 september) 2021-0358
Ottersum – Wieken 8 Het bouwen van een woning  
 (24 september) 2021-0866

Overige verleende vergunningen 
Gemeente Gennep Melding evenementen, straat- en  
 buurtfeesten: klein evenement;  
 Opruimdag op 2 oktober 2021  
 (22 september) 2021-1021
Gennep – De Groes Vergunning obstakels op de openbare  
 weg: stalling van caravans tijdens  
 kermissen Milsbeek, Ottersum en  
 Gennep van 21 september t/m  
 19 oktober 2021 (22 september)  
 2021-1022
Heijen Melding evenementen, straat- en  
 buurtfeesten: klein evenement;  
 presentatie verenigingen Heijen op  
 2 en 3 oktober 2021 (22 september)  
 2021-0992

Verlenging van de beslistermijn (met zes weken) 
Gennep – Brugstraat 8-10 Het wijzigen en uitbreiden van een  
 pand (29 september) 2021-0876
Ottersum – Wieken 4 Het bouwen van een woonhuis  
 (28 september) 2021-0867 

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 – Dolinda Bernards (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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Coronatoegangsbewijs printen

Vanaf 25 september 2021 moet iedereen van 13 jaar en ouder op sommige plekken 
een coronatoegangsbewijs laten zien. Dat kan via de CoronaCheck-app op uw 
smartphone. 

Heeft u de CoronaCheck-app niet op uw telefoon? Dan kunt u uw 
coronatoegangsbewijs als QR-code uitprinten via www.coronacheck.nl. Hiervoor 
heeft u een DigiD nodig. Lukt het u niet om de QR-code te printen? Dan kunt u een 
coronabewijs op papier thuisgestuurd krijgen. 

Heeft u doorgegeven dat uw gegevens met het RIVM gedeeld mogen worden? Of bent 
u door de GGD gevaccineerd? Bel dan naar telefoonnummer 0800-1351. Houd uw 
BSN-nummer en postcode bij de hand. Het coronabewijs wordt per post verstuurd. 
Dit duurt maximaal 5 dagen. 

Heeft u aangegeven dat uw gegevens niet met het RIVM mogen worden gedeeld? Of 
bent u niet gevaccineerd door de GGD? Neem dan contact op met de zorgverlener die 
de prik heeft gezet. Die kan een papieren coronabewijs voor u printen.

College op bezoek bij Kringloop MaGe te Heijen
Op 28 september bezocht 
het college van B&W 
kringloopcentrum MaGe in 
Heijen. Het college kreeg alles 
te horen over het ontstaan, 
de doelstellingen en de 
werkwijze van MaGe. 

Zo ging het bijvoorbeeld 
over het behouden van 
afgedankte spullen in de 
economie en over het creëren 
van werkgelegenheid voor 
mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Verder kregen burgemeester en wethouders uiteraard een 
rondleiding door het pand. 

Het college kijkt terug op een interessant bezoek aan een bijzonder bedrijf in onze 
gemeente. 

Lees de Gennepse kinderboeken in de Kinderboekenweek

Van 6 tot en met 17 oktober is het 
Kinderboekenweek. Ken jij de Gennepse 
kinderboekenreeks al? 

3 Gennepse kinderboeken
Inmiddels zijn er 3 kinderboeken verschenen 
over de geschiedenis van Gennep, geschreven 
door schrijver Gerard Sonnemans. Het eerste 
boek, ‘Ridder of monnik’, verscheen in 2019 en 
gaat over het neefje van de beroemde Norbertus 
van Gennep. Het tweede boek, ‘Sterrenkind’, 
verscheen in 2020 en gaat over het Joodse meisje 
Selly Andriesse, dat in Gennep woonde tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Het derde boek is onlangs 
verschenen. Het heet ‘De onvoltooide reis’ en gaat 
over de komst van de Molukkers naar Gennep. 

Lees een boek!
De Kinderboekenweek is de perfecte gelegenheid om een van de Gennepse 
kinderboeken te lezen. Welke van de 3 boeken kies jij?

Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure tijdelijke 
sporthal

Het college van B&W heeft een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren 
van een tijdelijke sporthal aan de Picardie 40 te Gennep (2021-0830). 

Inzage
De ontwerp-omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken hebben ter inzage 
gelegen van 12 augustus tot en met 22 september 2021. Er zijn geen zienswijzen 
ingediend. Het college heeft op 24 september 2021 besloten de omgevingsvergunning 
te verlenen. De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken zijn vanaf  
7 oktober 2021 voor 6 weken voor iedereen in te zien op het gemeentekantoor in 
Gennep. De omgevingsvergunning is ook te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl 
met het nummer NL.IMRO.0907.PB21119PICSPORTGNP-VA01.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen vanaf 8 oktober binnen 6 weken een beroepschrift 
indienen bij de Rechtbank Limburg postbus 950, 6040 AZ Roermond. Als u beschikt 
over DigiD kunt u ook digitaal beroep instellen via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. 


