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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	Hoffmannplein	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	12	oktober	2021.	Op	
www.gennep.nl/besluiten	vindt	u	meer	
informatie.
Het	college	besluit:
•	 aan	de	gemeenteraad	voor	te	stellen	
om	het	bestemmingsplan	“Milsbeek,	
Draaischijf	e.o.”	zoals	opgenomen	
in	het	bestand	NL.IMRO.0907.
BP20113DRAAISCHMIL-VA01	vast	te	
stellen;

•	 in	principe	medewerking	te	verlenen	
aan	het	initiatief	voor	de	sloop	van	
agrarische	bedrijfsbebouwing	en	
de	bouw	van	twee	woningen	aan	
de	Langehorst	2d	en	13	in	Ven-
Zelderheide;

•	 in	principe	en	onder	voorwaarden	
medewerking	te	verlenen	aan	het 
initiatief	voor	de	omzetting	van	de	
agrarische	bestemming	naar	een	
woonbestemming	in	combinatie	
met	de	uitbreiding	van	de	
verblijfsrecreatie	aan	het	Nieuwe	Erf	
15	in	Heijen;

•	 het	meerjarenplan	
dorpsondersteuners en 
wijkverbinders	gemeente	Gennep	
vast	te	stellen.

Hulpmiddel voor 
vragen over 

zorg, welzijn en leefbaarheid
in de gemeente Gennep

WWW.DEKONNECTKEVER.NL

Keurmerk Veilig Buitengebied 
in Noord-Limburg

Op vrijdag 15 oktober ondertekenden 
de Noord-Limburgse gemeenten 
een intentieverklaring voor het 
Keurmerk Veilig Buitengebied. 
Daarmee vergroten ze de veiligheid in 
het Noord-Limburgse buitengebied. 
Centraal staat de samenwerking tussen 
publieke en private partijen, waaronder 
de gemeenten en hun inwoners, 
politie, provincie, Veiligheidsregio 
Limburg-Noord, Limburgse Land- en 
Tuinbouwbond (LLTB) en Stichting 
Limburgs Landschap. 

In	2019	behaalde	Heijen	al	het	Keurmerk	
Veilig	Buitengebied.	Daarna	werd	de	
aanpak	uitgebreid	naar	meerdere	dorpen	
in	het	buitengebied	van	onze	gemeente.	
“We	zien	dat	de	samenwerking	tussen	
inwoners,	ondernemers	en	publieke	
partijen	goed	werkt”,	aldus	Pieter	
Lucassen,	voorzitter	van	het	regiobestuur	
Noord-Limburg	van	de	LLTB.	“Door	alle	
ogen	en	oren	in	te	zetten	van	iedereen	
die	in	het	buitengebied	actief	is,	komen	
criminele	activiteiten	sneller	aan	het	licht	
en	kan	direct	actie	worden	ondernomen.”	

In	navolging	van	onze	gemeente	gaan	de	
gemeenten	Mook	en	Middelaar,	Bergen,	
Venray,	Horst	aan	de	Maas,	Peel	en	Maas,	
Venlo	en	Beesel	nu	ook	aan	de	slag.	

Gemeentelijke onderscheiding voor 
Tonny Wilbers uit Gennep
Op zondag 17 oktober 
reikte burgemeester 
Hans Teunissen 
een gemeentelijke 
onderscheiding, de 
Ganapja, uit aan Tonny 
Wilbers uit Gennep. De 
uitreiking vond plaats bij 
Old Inn in Ottersum. 

De	heer	Wilbers	ontving	
de	onderscheiding	voor	
zijn	brede	inzet	voor	de	
Gennepse	gemeenschap.	
Hij	was	de	afgelopen	jaren	
onder	andere	betrokken	bij	de	reünie	voor	bewoners	van	de	Markt	in	Gennep,	
de	inzegening	van	voertuigen,	de	Samenloop	voor	Hoop,	het	opknappen	van	de	
Gennepse	locomotief	Lok94	en	de	viering	van	Mariahemelvaart.	Ook	vermaakt	
Wilbers	al	jaren	menigeen	met	lezingen	en	verhalen,	onder	andere	in	huiskamer	De	
Prôst	en	bij	dagbesteding	tHuijs	aan	de	Niers.

Voor	deze	indrukwekkende	staat	van	dienst	ontving	de	heer	Wilbers	de	Ganapja.	
Deze	gemeentelijke	onderscheiding	kan	zowel	worden	toegekend	voor	langdurige	
inzet	als	voor	een	eenmalige	intensieve	inspanning.	Iedereen	kan	een	persoon	of	
organisatie	voordragen	bij	de	gemeente.	Bij	de	onderscheiding	hoort	een	beeldend	
kunstwerk,	gemaakt	door	keramist	Ger	Franssen	uit	Heijen,	waarin	twee	mensen	te	
zien	zijn	die	elkaar	ondersteunen.

College bezoekt SV Tuinplanten
Op 12 oktober bezocht het college van B&W SV Tuinplanten in Ottersum. 
Het college werd enthousiast ontvangen door Elly en Stef Verwaaij met hun 
compagnon Dennis Raijmakers. 

SV	Tuinplanten	heeft	vijf	werknemers	
in	dienst	en	telt	een	oppervlakte	van	
15	hectare	aan	omliggende	percelen	
voor	de	tuin-	en	haagplanten.	Het	
bedrijf	staat	voor	het	product	dat	er	
wordt	gekweekt.	Een	hardloper	in	het	
assortiment	is	de	Prunus	Elly,	genoemd	
naar	Elly	Verwaaij-van	Bergen.	Daar	
zijn	de	kwekers	trots	op.	En	het	college	
van	B&W	is	trots	op	zo’n	mooi	bedrijf	in	
onze	gemeente!

Doortrappen in de gemeente Gennep
Gemeente Gennep doet als eerste Limburgse gemeente mee met het landelijke 
programma ‘Doortrappen’. Dit programma heeft als doel dat ouderen zo lang 
mogelijk veilig blijven fietsen. Daarvoor organiseren we samen met Gennep Doet 
Mee bijeenkomsten in de hele gemeente.

In	Ottersum	zijn	al	twee	goed	bezochte	
bijeenkomsten	geweest.	De	komende	
tijd	zijn	er	ook	bijeenkomsten	in	de	
andere	kernen	en	wijken,	vaak	in	nauwe	
samenwerking	met	de	KBO	en	de	dorps-	
en	wijkverbinders.	Een	fietsdocent	en	de	
beweegcoaches	van	Gennep	Doet	Mee	
en	Gennep	Vitaal	begeleiden	de	sessies.	

Op	8	oktober	was	de	eerste	bijeenkomst	
in	Gennep-West.	De	deelnemers	waren	
erg	enthousiast	en	er	komt	binnenkort	
een	vervolgbijeenkomst.	Wilt	u	meer	
informatie	of	wilt	u	deelnemen	aan	een	van	de	Doortrappen-bijeenkomsten	in	
de	gemeente	Gennep?	Neem	contact	op	met	beweegmakelaar	Maloe	Janssen	via	
maloe@gennepdoetmee.nl	of	06-82756064,	of	meld	u	bij	de	KBO.

De gemeenteraad vergadert

De	raad	staat	aan	het	hoofd	van	de	
gemeente	en	stelt	de	grote	lijnen	vast	
voor	het	beleid.	Maandag	25 oktober	
2021	om	20.00	uur	vindt	er	in	de	raadzaal	
een	voorbereidende	raadsvergadering	
plaats	o.a.	over	onderstaande	
onderwerpen.

•	 Programmabegroting	2022	en	
Meerjarenraming	2023-2025

•	 2e	trimesterrapportage	2021
•	 Vaststelling	bestemmingsplan	
‘Milsbeek,	Draaischijf	e.o.’

•	 Ingediend	verzoek	tot	agendering	door	
de	fractie	CDA

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.
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Raadslid aan het woord Versterk het Elzendaalcollege voor Gennep
Eind september werd de raad door het OMO-bestuur geïnformeerd over de toekomstvisie. OMO (Ons Middelbaar Onderwijs) is de 
vereniging van scholen waaronder ook ons Elzendaalcollege valt. 

De	bestuursvoorzitter	startte	
zijn	verhaal	over	krimp	van	het	
aantal	leerlingen	in	Gennep	
en	daarmee	verband	houdend	
een	terugloop	van	de	financiën.	
Genoeg	redenen	om	de	oren	
eens	goed	te	spitsen.	Recent	
heeft	het	OMO	besloten	om	de	
school	in	Stevensbeek	te	sluiten	
en	te	verplaatsen	naar	Boxmeer.	
De	vestiging	Gennep	gaat	
volgens	de	plannen	onder	een	
grote	‘scholengroep’	vallen.

Als	gemeente	hebben	wij	

flink	geïnvesteerd	in	het	
Elzendaalcollege	Gennep.	We	
zijn	trots	op	zijn	aanwezigheid	
in	onze	stad	en	op	de	kwaliteit	
van	onderwijs	daar.	Niet	voor	
niets	heeft	deze	school	het	etiket	
‘superschool’	gekregen.	Het	
Elzendaal	speelt	een	belangrijke	
rol	in	de	regio.	Van	Mook	tot	
Wellerlooi	weten	leerlingen	de	
school	in	Gennep	te	vinden.	Het	
is	in	het	belang	van	het	kind	om	
onderwijs	zo	dicht	mogelijk	bij	
huis	te	houden.	Dit	voorkomt	
uitval.	

De	komende	jaren	zal	het	aantal	
leerlingen	in	onze	gemeente	
inderdaad	krimpen,	maar	na	
2030	is	er	weer	sprake	van	een	
stijging.	De	komende	jaren	
worden	er	honderden	woningen	
gebouwd	in	onze	gemeente.	
Meer	woningen,	meer	kinderen.

Onze	kinderen	hebben	een	
goede	school	in	een	vertrouwde	
omgeving.	Deze	moeten	wij	
niet	gaan	verdedigen.	Als	CDA	
Gennep	vinden	wij	dat	we	deze	
school	juist	verder	moeten	

versterken.	Een	kleine,	maar	
sterke	school,	waar	leerlingen	
zich	écht	thuis	blijven	voelen.	
Met	een	grote	diversiteit	qua	
aanbod,	en	goed	aansluitend	op	
de	arbeidsmarkt.	Een	school	om	
als	gemeente	trots	op	te	blijven.	
Daar	maken	wij	ons	hard	voor.	
De	toekomst	van	Gennep	begint	
met	en	bij	goed	onderwijs.

 Ronnie Rutten, CDA

 
  

Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning
Gennep	– Zandstraat 42	 	Het	bouwen	van	appartementen	en	

een	commerciële	ruimte	(12	oktober)	
2021-1116

Milsbeek	–	Oudebaan 59	 	Het	aanleggen	van	een	inrit	 
(13	oktober)	2021-1121

Verleende omgevingsvergunning
Milsbeek	–	Langstraat 53a	 Het	bouwen	van	een	dakkapel	 
	 (8	oktober)	2021-0877
Milsbeek	–	Tichel 7	 Het	openen	van	een	webshop	 
	 (13	oktober)	2021-0983
Milsbeek	–	Verloren Land	 	Het	inrichten	van	een	hondenspeel-

plaats	(13	oktober)	2021-0958
Ottersum	–	Wieken 4	 Het	bouwen	van	een	woonhuis	 
	 (14	oktober)	2021-0867
Ven-Zelderheide	–	Antoniusstraat  Het	bouwen	van	3	huurwoningen 
36, 38 en 40	 	(7	oktober)	2021-0686

Overige verleende vergunningen
Milsbeek	 	Besluit	melding	evenement:	het	

organiseren	van	Sinterklaas	in	Mislbeek	
op	14	november	2021	(12	oktober)	
2021-1071

Ottersum	 	Evenementenvergunning:	 
St.	Martinusoptocht	door	Ottersum	 
(12	oktober)	2021-1055

Verlenging van de beslistermijn (met zes weken)
Heijen	–	Hoefstraat 9	 Het	plaatsen	van	een	dakkapel	 
	 (13	oktober)	2021-0946
Ven-Zelderheide	–	Antoniusstraat  Het	bouwen	van	5	woningen	
20, 32, 34, 42 en 44	 	(7	oktober)	2021-0869

Besluit melding lozing buiten inrichting
Gennep	–	Wikkel 7	 	Het	aanleggen	van	een	gesloten	

bodemenergiesysteem	(22	juli)	 
2021-0822

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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Mantelzorgcompliment
Gemeente	Gennep	waardeert	de	mantelzorgers.	Daarom	verstrekt	de	gemeente	het	
mantelzorgcompliment	één	keer	per	jaar	aan	het	einde	van	het	jaar.	Daarvoor	kunt	
u	zich	aanmelden	via	www.gennep.nl/mantelzorgcompliment.

Om	u	aan	te	melden	voor	het	mantelzorgcompliment,	moet	u	bij	de	gemeente	
geregistreerd	staan	als	mantelzorger.	Staat	u	nog	niet	geregistreerd?	Registreer	u	dan	
eerst	via	www.gennep.nl/mantelzorgcompliment.	Daarna	kunt	u	zich	via	dezelfde	link	
direct	aanmelden	voor	het	mantelzorgcompliment.	Let	op:	ook	mantelzorgers	die	al	
geregistreerd	staan	moeten	zich	aanmelden	voor	het	compliment.	Aanmelden	voor	
het	mantelzorg	compliment	2021	kan	tot	7	november.

Appeltaartgesprekken: gratis, onafhankelijk energieadvies

Gemeente Gennep biedt gratis appeltaartgesprekken aan woningeigenaren uit de 
gemeente. Een appeltaartgesprek is een gezellige avond met 2 of 3 verschillende 
woningeigenaren uit de buurt en een onafhankelijke energieadviseur. Voorafgaand 
aan het gesprek bekijkt de energieadviseur samen met de gastheer of -vrouw 
de woning, om te kijken waar energiebesparing mogelijk is. Daarna sluiten de 
uitgenodigde buren aan om onder het genot van een stuk appeltaart te horen over 
de besparingskansen en om ervaringen te delen. 

Verschillende	Gennepenaren	ging	
u	al	voor,	waaronder	Trudi	Bardoel.	
“Ik	heb	me	al	vaker	verdiept	in	
het	omlaag	brengen	van	mijn	
energierekening.		Maar	vaak	blijf	je	
steken	bij	de	grote	maatregelen	zoals	
dak-,	vloer-	en	muurisolatie.	Tijdens	
het	appeltaartgesprek	was	er	veel	
aandacht	voor	de	minder	rigoureuze	
maatregelen.	Daar	kan	ik	écht	mee	vooruit”,	vertelt	ze.	“Het	begon	al	bij	mijn	voordeur.	
De	deur	lijkt	heel	massief,	maar	even	kloppen	en	voelen	aan	het	paneeltje	leert	toch	
anders.	We	gaan	de	deur	nu	beter	isoleren.	De	tochtstrips	die	ik	verwijderd	heb	bij	
het	schilderen,	ga	ik	gauw	weer	terugplaatsen.	Dan	kan	ook	meteen	de	geadviseerde	
brievenbusborstel	gemonteerd	worden.”	Zo	kreeg	Trudi	nog	veel	meer	tips.	“Als	ik	
iedere	week	één	ding	uit	het	rapport	oppak,	dan	ben	ik	een	heel	eind	op	de	goede	weg!”

Wilt	u	ook	een	appeltaartgesprek	bij	u	thuis?	Nodig	2	of	3	huiseigenaren	uit	de	buurt	uit	
(woonachtig	op	verschillende	adressen)	en	meld	u	aan	met	een	e-mail	naar	
gelg@gennep.nl.	Als	u	zorgt	voor	koffie	en	thee,	brengen	wij	de	appeltaart	mee.

Ontheffing geluidhinder tijdelijke sporthal Gennep
Het	college	van	B&W	heeft	een	ontheffing	verleend	van	het	verbod	op	het	
veroorzaken	van	geluidhinder	in	verband	met	het	uitvoeren	van	werkzaamheden	
voor	de	bouw	van	een	tijdelijke	sporthal	aan	de	Picardie	40	in	Gennep	 
(2021-1133).	De	ontheffing	wordt	verleend	voor	het	uitvoeren	van	
bouwwerkzaamheden	van	woensdag	20	oktober	19.00	uur	tot	donderdag	21	oktober	
7.00	uur.	Het	college	heeft	voorschriften	aan	de	ontheffing	verbonden,	om	de	
overlast	voor	omwonenden	zoveel	mogelijk	te	beperken.	Omwonenden	ontvangen	
een	informatiebrief.

De	ontheffing	ligt	vanaf	18	oktober	2021	voor	6	weken	ter	inzage	in	het	
gemeentekantoor	in	Gennep.	Op	grond	van	de	Algemene	wet	bestuursrecht	kunnen	
belanghebbenden	binnen	6	weken	na	18	oktober	bezwaar	maken.	Dien	daarvoor	
een	gemotiveerd	bezwaarschrift	in	bij	het	college	van	B&W.	We	vragen	u	daarbij	
ook	een	afschrift	van	het	bestreden	besluit	mee	te	zenden.	Het	indienen	van	een	
bezwaarschrift	schorst	de	werking	van	het	besluit	niet.	Daarvoor	moet	u	een	verzoek	
om	voorlopige	voorziening	indienen	bij	de	Rechtbank	Limburg,	team	Bestuursrecht,	
Postbus	950,	6040	AZ,	Roermond.	

Informatieavond woningbouwplannen Ven-Zelderheide
In	Ven-Zelderheide	zijn	plannen	voor	de	bouw	van	15	woningen	op	de	plaats	van	
gemeenschapshuis	De	Uitkomst.	De	woningen	zijn	voor	starters	en	doorstromers.	
Donderdag	21	oktober	is	hierover	een	informatieavond	in	gemeenschapshuis	
De	Uitkomst.	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.	Let	op:	
voor	de	bijeenkomst	heeft	u	een	geldig	coronatoegangsbewijs	nodig.


