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

Het college besluit:
• de trimesterrapportage 2021 vast te 

stellen en deze ter kennisname aan te 
bieden aan de raad;

• in principe medewerking te verlenen 
aan het voorliggende initiatief voor de 
bouw van vier seniorenwoningen aan 
de Duivenakkerstraat 41 in Gennep;

• in principe en onder voorwaarden 
medewerking te verlenen aan de 
ontwikkeling van een bouwperceel 
aan de noordzijde van het perceel 
Heidestraat 5 te Ven-Zelderheide;

• de graven van oud KNIL-militairen 
en hun partners op de gemeentelijke 
monumentenlijst te plaatsen en de 
kosten voor het groot onderhoud 
en de grafrechten vanaf 2022 voor 
rekening van de gemeente Gennep te 
laten komen.

    Informatieavond 
woningbouwplannen 
Kleefseweg Ven-Zelderheide

De ontwikkeling van het dorpshart van 
Ven-Zelderheide is in volle gang. Zo 
komt er een MFC in het kerkgebouw 
aan de Kerkvonder. Daarnaast zijn er 
plannen voor de bouw van 15 woningen 
op de plaats van gemeenschapshuis 
De Uitkomst, aan de Kleefseweg 29. 
De woningen zijn voor starters en 
doorstromers. 

Donderdag 21 oktober is hierover een 
informatieavond in gemeenschapshuis 
De Uitkomst in Ven-Zelderheide. 
De avond duurt van 19.30 tot 21.30 
uur. Omwonenden en andere 
belangstellenden zijn van harte 
welkom. Tijdens de bijeenkomst geeft 
projectontwikkelaar KOLAT een korte 
presentatie over de woningbouwplannen. 
Ook kunt u vragen stellen en uw interesse 
voor de woningen kenbaar maken. 

Voor de bouw van de woningen is het 
ontwerp-bestemmingsplan ‘Kleefseweg 
27-29 Ven-Zelderheide’ opgesteld. Kijk 
hiervoor op www.ruimtelijkeplannen.nl,
nummer NL.IMRO.0907 
BP21121KLE2729VEZ-ON01 . Tijdens de 
inzagetermijn, die duurt tot 10 november 
2021, kunt u een schriftelijke zienswijze 
indienen 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. 

Nieuw kinderboek ‘De onvoltooide reis’ 
gepresenteerd
Op dinsdag 5 oktober werd het 
nieuwe Gennepse kinderboek 
‘De onvoltooide reis’ 
gepresenteerd in de Molukse 
Kerk. ‘De onvoltooide reis’ gaat 
over de Molukse gemeenschap 
in Gennep en is het derde boek 
in de reeks kinderboeken over 
de Gennepse geschiedenis. 
Het is geschreven door Gerard 
Sonnemans en geïllustreerd 
door Karline Linsen.

In 2021 is het 70 jaar geleden dat de Molukkers naar Gennep kwamen. Schrijver 
Gerard Sonnemans: “Het onderwerp voor het derde boek was dan ook al snel 
duidelijk. Ik ben dankbaar voor de openhartigheid en het enthousiasme van de 
Gennepse Molukkers, die me hebben geholpen om het verhaal goed op papier te 
krijgen. Zonder hen was het me niet gelukt het boek te schrijven.” Ook burgemeester 
Hans Teunissen is blij met het nieuwe kinderboek. “Mede dankzij dit boek kunnen 
we het verhaal van de Molukkers in Gennep door blijven geven, zodat we het nooit 
vergeten.”

Om kinderen te interesseren voor de geschiedenis van hun leefomgeving, publiceren 
gemeente Gennep en kinderboekenschrijver Gerard Sonnemans een historische 
kinderboekenreeks. De boeken zijn geschreven voor kinderen van ongeveer 9 tot 
14 jaar. In 2019 kwam het eerste boek uit: ‘Ridder of monnik?’. Het tweede boek, 
‘Sterrenkind’, kwam vorig jaar uit.

Kijk voor de verkooppunten van ‘De onvoltooide reis’ op www.visitgennep.nl/kinderboeken. 
Het boek kost € 12,50. Koopt u het in combinatie met ‘Ridder of Monnik?’ en 
‘Sterrenkind’? Dan betaalt u voor de drie boeken samen slechts € 25,00. Op zaterdag 
16 oktober tussen 13.00 en 15.00 uur kunnen kinderen hun boek(en) laten signeren 
door schrijver Gerard Sonnemans bij Tourist Info Gennep.

Centrumondernemers stemmen 
voor BIZ
Vorig jaar namen enkele centrumondernemers uit het kernwinkelgebied het 
initiatief om een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) op te richten. De afgelopen 3 
weken konden alle centrumondernemers stemmen voor of tegen de komst van 
een BIZ centrum Gennep tijdens een draagvlakmeting. Op maandag 11 oktober 
controleerde de notaris de procedure en de stemformulieren. De uitkomst bleek 
positief: de procedure is goed verlopen en er is ruim voldoende draagvlak. De BIZ in 
het centrum van Gennep gaat er dus komen. 

Dankzij de BIZ ontstaat er een nauwere samenwerking tussen de verschillende 
centrumondernemers. Zij zullen via de BIZ samen gaan investeren in een nog 
bruisender centrum. Wilt u meer informatie over de BIZ? Kijk op www.gennep.nl/biz. 

Geslaagde Netwerkbijeenkomst 
Positieve Gezondheid
Op donderdag 7 oktober vond 
de Netwerkbijeenkomst Positieve 
Gezondheid plaats in zaal Pica Mare in 
Gennep. Het thema was eenzaamheid. 
Ruim 85 deelnemers luisterden naar 
een lezing van schrijver, journalist en 
dichter Joris van Casteren. De lezing 
maakte indruk en bracht het gesprek over 
de aanpak van eenzaamheid op gang. 
Daarna waren er enkele pitches, onder 
andere over laaggeletterdheid en eenzaamheid en over het zorgen voor verbinding 
tussen inwoners in onze gemeente. Als verrassing gaf het Genneps Vocaal Ensemble 
bovendien nog een prachtig optreden. Het was een geslaagde en goed bezochte 
bijeenkomst, die de deelnemers heeft geïnspireerd en gemotiveerd om Positieve 
Gezondheid in onze gemeente verder uit te dragen.

Inleveractie nep- en 
steekwapens

Van 12 tot en met 17 oktober is de Week 
van de Veiligheid. Gemeente Gennep 
doet deze week mee aan de landelijke 
inleveractie van nep- en steekwapens. 
Iedereen kan deze week anoniem 
en straff eloos zijn mes of nepwapen 
inleveren. Daarmee dragen we met z’n 
allen bij aan het veiliger maken van de 
samenleving.

Het wapenbezit onder de jeugd en 
jongvolwassenen neemt de laatste jaren 
toe. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. 
Veel jongeren staan onvoldoende stil bij 
de gevolgen van hun gedrag. Ze denken 
dat het stoer is een wapen te dragen. 
Of dat ze een wapen nodig hebben om 
zich te verdedigen als ze aangevallen 
worden. Maar een wapen dragen biedt 
schijnveiligheid en kan grote gevolgen 
hebben.

Inleverpunten
In de Week van de Veiligheid moedigen 
we jongeren én volwassenen aan om hun 
nep- of steekwapens in te leveren. Ze 
kunnen hiervoor onder andere terecht 
bij de het politiebureau in Gennep. 
Andere inleverpunten zijn te vinden 
op www.dropjeknife.nl. Het inleveren 
gebeurt anoniem en straff eloos. 

Ga het gesprek aan
Wilt u het gesprek over de risico’s van 
wapenbezit aangaan met jongeren 
in uw omgeving? Kijk dan op 
www.gennep.nl/weekvandeveiligheid 
voor handvatten voor dit gesprek.



Raadslid aan het woord De ziekenauto, vaak later dan je denkt
We zitten vanaf 5 uur te wachten en die ambulance is er nog steeds niet. Het is inmiddels 8 uur en het gaat niet best. Telefoon: het 
ziekenhuis, ze willen weten waar we blijven. Nog maar eens de spoedeisende hulp bellen. Ze zijn verbaasd, maar ja, het is heel druk, ze 
krijgen de mensen niet weggewerkt. Het is al laat in de avond als de ambulance eindelijk arriveert. 

Helaas is dit geen incident. 
Dit soort verhalen hoor ik 
veelvuldig. De opkomsttijden 
van de ambulances zijn vaak 
ontoereikend. Maar laat ik 
vooropstellen: opkomsttijden 
vallen het ambulancepersoneel 
niet aan te rekenen. Ze staan aan 
het front van de hulpverlening en 
zijn vaak de kop van jut als het 
niet goed gaat. De directie van 
AmbulanceZorg Limburg-Noord 
is verantwoordelijk voor deze 
schrijnende situatie.

In 2018 heeft AmbulanceZorg 
besloten de Gennepse post te 
schrappen. ‘Onze’ ambulance 
verhuisde naar Nieuw-
Bergen. Daardoor zouden de 
opkomsttijden, ook in onze 
gemeente, beter worden. Feit is 
echter, dat in onze gemeente nog 
steeds niet wordt voldaan aan 
de afgesproken opkomsttijden. 
Onlangs zei de directeur 
van AmbulanceZorg dat de 
ambulance voor Gennep nu uit 
Uden komt. 

AmbulanceZorg moet orde op 
zaken stellen. Eigenlijk moet 
gewoon weer een ambulancepost 
in Gennep komen, zodat wel 
kan worden voldaan aan 
opkomsttijden. In de Gennepse 
brandweerkazerne zal altijd 
plek beschikbaar zijn voor 
een ambulance. Dat werkte 
de afgelopen jaren goed, dus 
die succesvolle samenwerking 
kunnen we herstellen. Tot die 
tijd mogen we blij zijn met 
onze brandweervrijwilligers. 

Het Snelle Interventie Voertuig 
van de brandweer is voorzien 
van apparatuur om bij een 
hartstilstand en andere 
calamiteiten te kunnen helpen. 
Maar de brandweer wordt 
niet automatisch gealarmeerd 
en er gaan geruchten dat 
ook dit voertuig uit Gennep 
zal verdwijnen. Mijn gezonde 
verstand zegt me dat het zo ver 
niet mag komen!

 Holger Rodoe, VVD

 
  

Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning 
Gennep – Dieseltram 27 Het plaatsen van een schutting 
 (30 september) 2021-1064
Gennep – Pr. Marijkestraat 16 Het plaatsen van een dakkapel 
 (5 oktober) 2021-1089
Gennep – Zandstraat 47 Het verbouwen en uitbreiden van 
 een pand met een appartement 
 (4 oktober) 2021-1075
Milsbeek – Pottenbakker 37 Het plaatsen van een dakkapel aan de 
 voorzijde van een woning (3 oktober) 
 2021-1073
Ottersum – Kleefseweg 9 Een klooster verbouwen naar woningen 
 (5 oktober) 2021-1084
Ottersum – Ravensberg 15 Het plaatsen van een dakkapel 
 (30 september) 2021-1065

Verleende omgevingsvergunning 
Gennep – Rijssenbeeklaan 2-52  Het bouwen van 36 woningen
even en 21-43 oneven (4 oktober) 2021-0750
Ven-Zelderheide – Kerkvonder Het aanleggen van een brugje over de 
 Spiekerbeek (5 oktober) 2021-0953

Besluit melding lozing buiten inrichting 
Milsbeek – Verloren Land 77 Het aanvragen van een energiecentrale 
 (24 september) 2021-1040 

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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Hippische influencers ontdekken ruiter- en menroutenetwerk 

In Noord- en Midden-Limburg ligt ruim 1.300 kilometer aan ruiter- en menroutes. 
Dit netwerk werd op zaterdag 2 oktober onder de aandacht gebracht bij zo’n 40 
internationale influencers. De influencers genoten van een buitenrit door de regio, 
met medewerking van Manege Bergemo in Heijen, De Smaakparelexpress en 
Menvereniging Maasduinen.

Ruiterrouteplanner 
Sinds 2 juli 2021 beschikken de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg 
officieel over een uitgestrekt ruiter- en mennetwerk. Via de ruiterrouteplanner 
op www.paardrijdenlimburg.nl kunt u zelf uw route samenstellen. 

De gemeenteraad vergadert

De raad staat aan het hoofd van de gemeente en stelt de grote lijnen vast voor het 
beleid. Maandag 18 oktober 2021 om 20.00 uur vindt er bij ‘t Trefpunt in Milsbeek 
een voorbereidende raadsvergadering plaats o.a. over de vaststelling van het 
bestemmingsplan Verbindingsweg Milsbeek

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 rechtstreeks uitgezonden via GennepNews, maar niet via iBabs en de website 
van de gemeente. De opname komt later die week wel op de website te staan.

Mensen met een coronatoegangsbewijs kunnen de vergadering bij ‘t Trefpunt 
Milsbeek bijwonen.

Gemeente Gennep helpt sportclubs aan extra vrijwilligers  
met Taakie

Het werven van vrijwilligers voor alle taken wordt voor sportclubs een steeds 
grotere uitdaging. De tool Taakie kan hierbij helpen, als digitale assistent 
vrijwilligerszaken. Taakie koppelt leden op basis van hun interesses aan bepaalde 
taken. Zo wordt het vinden van de juiste vrijwilligers binnen de club een stuk 
eenvoudiger.

Succesvol vrijwilligersbeleid
Gemeente Gennep wil clubs helpen om een duurzame basis te leggen voor een 
succesvol vrijwilligersbeleid. Daarom bieden we clubs nu een webinar én jaar lang 
gratis Taakie aan. Zo blijft de ondersteuning op het gebied van vrijwilligers niet 
beperkt tot kennisoverdracht en inspiratie, maar krijgen clubs een concrete tool in 
handen. 

Meer informatie
Heeft u interesse? Stuur dan een mail naar joey@gennepdoetmee.nl.  
Meer informatie over Taakie is te vinden op www.taakie.nl. 

Webinar over aardgasvrij wonen

In het Klimaatakkoord is als doel gesteld om in 2050 alle wijken in Nederland van het 
aardgas af te hebben. Daarvoor werken we samen met buurgemeenten Mook en 
Middelaar en Bergen aan de ‘transitievisie warmte’, waarin we beschrijven hoe we dat 
doel in onze gemeenten kunnen bereiken. Graag gaan we hierover met u in gesprek. 
Op dinsdag 2 november om 19.30 uur (digitale inloop vanaf 19.00 uur) organiseren 
we een webinar over aardgasvrij wonen. 

Tijdens het webinar wordt uitgelegd wat de warmtetransitie precies inhoudt en wat 
u hier de komende jaren van gaat merken. Daarnaast is er de mogelijkheid om in 
kleinere groepen verder te praten over het thema. Wilt u deelnemen? Meld u aan bij 
Koen Ligthart via koen.ligthart@sweco.nl. Meer informatie over het webinar vindt u 
op www.gennep.nl/aardgasvrijwonen. 


