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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 19 oktober 2021. Op 
www.gennep.nl/besluiten vindt u meer 
informatie.
Het college besluit:
• kennis te nemen van het jaarverslag 

Commissie Bezwaarschriften Gennep 
2019/2020 en de bijbehorende 
raadsinformatiebrief vast te stellen;

• de raadsinformatiebrief over de 
uitkomsten van de enquête over de 
Zandstraat vast te stellen en aan te 
bieden aan de gemeenteraad;

• een nader onderzoek in te stellen 
naar de mogelijkheid om de 
verkeersroutering in het centrum 
aan te passen, voordat er opnieuw 
aanpassingen aan de Zandstraat / 
Zuid-Oostwal worden gedaan.

Koninklijke onderscheiding voor 
Jan van den Elzen
Op donderdag 21 oktober reikte 
burgemeester Hans Teunissen een 
koninklijke onderscheiding uit aan 
Jan van den Elzen uit Gennep. De 
heer Van den Elzen werd benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
De uitreiking vond plaats tijdens het 
25-jarig jubileum van de hobbyclub 
van Gehandicapten Organisatie 
Noord-Limburg (GON) in MFC De 
Goede Herder in Gennep.

Gehandicapten Organisatie 
Noord-Limburg
De heer Van den Elzen is erg actief in 
de Gennepse samenleving. Als sinds 
2002 is hij vrijwilliger voor de Gennepse 
afdeling van GON. Als penningmeester 
regelde hij jarenlang de fi nanciën en 
zette hij zich onder andere in voor 
diverse subsidieaanvragen. Daarnaast 
organiseerde hij allerlei activiteiten en 
initieerde hij een hobbyclub binnen GON, waaraan hij nog steeds leiding geeft. Ook 
helpt hij leden van GON met diverse klussen.

Stichting MFC De Goede Herder
Ook binnen Stichting MFC De Goede Herder speelde de heer Van den Elzen voor 
lange tijd een belangrijke rol. Tot voor kort was hij penningmeester en hij zette zich 
jarenlang in als klusjesman. De bijdrage van de heer Van den Elzen heeft er mede 
voor gezorgd dat Stichting MFC De Goede Herder vandaag de dag nog altijd een 
gezonde stichting is.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Voor deze indrukwekkende staat van dienst werd de heer Van den Elzen benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit is de zesde graad in de orde.

De gedachte achter Landmark 
Gennep West
Onlangs werd het kunstwerk Landmark 
Gennep West bij het Weverpark 
onthuld. Het beeld is gemaakt door 
kunstenaar Frans Klerkx. Kent u de 
betekenis achter het kunstwerk?

Uitleg van de kunstenaar
Frans Klerkx legt uit: “Op deze plek 
komen twee elementen bij elkaar: de 
levende natuur in de vorm van het 
Weverpark en de dode natuur in de 
vorm van een beeld bestaande uit drie 
geometrische vormen. De levende 
natuur met zijn bomen en bloemen 
verandert heel snel. De miljoenen jaar 
oude, dode natuur - waartoe staal en 
hardsteen behoren - verandert maar 
heel langzaam. Dat contrast boeit mij 
en illustreert dat uiteindelijk alles aan 
verandering onderhevig is.”

Speciaal voor Gennep
Vanaf het begin van zijn kunstenaarschap is Frans Klerkx gefascineerd door de 
basisvormen van de geometrie (cirkel, driehoek, vierkant). Deze vormen zijn 
kenmerkend voor zijn schilderijen en beelden. Landmark Gennep West is speciaal 
voor Gennep ontworpen en bestaat uit drie platen cortenstaal die zijn ‘gevouwen’ en 
samengevoegd, waardoor ze aan de top een kleine driehoek vormen. Cortenstaal 
is een weervast, duurzaam en rauw materiaal dat alleen aan de oppervlakte roest. 
Daaraan dankt het beeld zijn geleefde karakter en warme kleuren.

 Aanmelden 
evenementenkalender
Organiseert u in 2022 een evenement? 
Maak de datum dan nu al kenbaar bij 
de gemeente. Zo hebben we op tijd 
inzicht in de evenementen die mogelijk 
plaatsvinden in de gemeente.

Evenementenkalender
U reserveert met uw aanmelding 
een voorlopige plaats op de 
evenementenkalender van 2022. 
Stuur hiervoor een mail naar 
evenement@gennep.nl. Vermeld daarin 
de naam en contactgegevens van uw 
organisatie, een korte omschrijving 
van het evenement, de locatie en de 
datum(s) en tijden van het evenement en 
de op- en afbouw. Weet u nog niet zeker 
of uw evenement doorgaat? Meld uw 
evenement toch alvast aan. Aanmelden 
kan tot 15 november 2021. Daarna 
inventariseren we de aanmeldingen en 
stellen we de evenementenkalender 
vast. 

Vergunningsaanvraag
Let op: een aanmelding op de 
evenementenkalender is geen 
vergunningsaanvraag. Die dient u 
uiterlijk 12 weken voorafgaand aan 
het evenement nog los aan te vragen. 

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

Voorkom verstopping!

Helaas vinden we zo nu en dan 
hondenpoepzakjes in putten. Die 
komen in het regenwaterriool terecht 
en veroorzaken verstoppingen. Gooi 
hondenpoepzakjes daarom altijd in de 
afvalbak.

Daarnaast komen we regelmatig vochtig 
toiletpapier en make-updoekjes tegen 
in de drukrioolpompen. Deze raken 
hierdoor ook verstopt. Spoel doekjes 
daarom niet door het toilet. 

Hetzelfde geldt voor (frituur)vetresten, 
die mogen ook niet door het toilet of 
de gootsteen. Vetresten kunnen in de 
afvalbak. Of lever ze in om ze te recyclen, 
bijvoorbeeld bij het milieustation in 
Heijen.



Raadslid aan het woord Praktisch onderwijs
Iedereen heeft recht op onderwijs en het is dé sleutel om je te ontwikkelen en om je eigen toekomst te creëren. Vaak willen ouders een 
zo theoretisch mogelijke opleiding voor hun kind, omdat dit beter uitzicht op een goede baan zou geven. We zien echter al jaren dat 
bedrijven juist snakken naar de praktisch geschoolde werknemer. Daar is een groot tekort aan.

Deze praktische opleiding 
begint al op het middelbare 
onderwijs. Als moeder van een 
praktische leerling ervaar ik 
zelf dat de leerlingen op ons 
eigen Elzendaalcollege aan de 
Stiemensweg niet alleen op 
het sociaal-emotionele vlak 
fantastisch worden begeleid, 
maar dat vmbo-leerlingen er ook 
klaargestoomd worden voor de 
praktijk. 

Zo is het Elzendaalcollege 

penvoerder en deelnemer in 
het regionale project Sterk 
Techniekonderwijs. Dit project 
is een samenwerking in de regio 
tussen alle middelbare scholen, 
het mbo, de opleidingsbedrijven 
en het bedrijfsleven. Doel is 
om leerlingen te interesseren 
voor een baan in de techniek of 
technologie, om daarmee beter 
aan te sluiten op de grote vraag 
naar technische arbeidskrachten. 
Op het Elzendaalcollege in 
Gennep kun je als leerling voor 

allerlei vormen van technisch of 
technologisch onderwijs kiezen.  

Ook in de sector zorg en welzijn 
zijn er grote personeelstekorten. 
Vergelijkbaar met het project 
Sterk Techniekonderwijs, is 
er regionaal het project Sterk 
Zorgonderwijs opgestart. 
Binnen dit project werken de 
middelbare scholen, het mbo en 
de zorgverleners samen om de 
uitstroom naar de beroepen in 
de zorg en welzijn te vergroten.

Het zou mooi zijn als de 
gemeente hierin een 
faciliterende rol speelt. 
Bijvoorbeeld om kennis te 
delen en netwerken bij elkaar 
te brengen. Verder zoekt het 
Elzendaalcollege stages bij 
overheden voor haar leerlingen. 
Ook dat is een mooie rol voor 
onze gemeente!

Anke Sonnemans, D66

 
  

Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning 
Ottersum – Biezendijk 6a Het aanvragen een vergunning voor  
   kleinschalige verkoop (17 oktober) 
   2021-1132
Vereende omgevingsvergunning 
Gennep – Dieseltram 27 Het plaatsen van een schutting 
   (21 oktober) 2021-1064
Gennep – Nijmeegseweg 37 en 29 Het bouwen van een 2-onder-1-  
   kapwoning (15 oktober) 2021-0690
Gennep – Nijmeegseweg 39 Het plaatsen van een woonunit 
   (15 oktober) 2021-0963
Milsbeek – Langstraat 115 Het bouwen van een woning met 
   bijgebouwen (19 oktober) 2021-0751
Ottersum – Biezendijk 5 Het uitbreiden van een loods voor 
   agrarisch gebruik (14 oktober) 2021-0795

Overige verleende vergunningen 
Gemeente Gennep Loterijvergunning: het aanvragen van  
   een loterijvergunning (19 oktober) 
   2021-1126
Gennep   Loterijvergunning: het organiseren van 
   een loterij (7 oktober) 2021-1030
Heijen – Schaafsebosweg 6 Horeca-exploitatievergunning  
   (12 oktober) 2021-0943
Heijen – Schaafsebosweg 6 Alcoholwetvergunning (12 oktober)  
   2021-0944
Ottersum  Het organiseren van de intocht van   
   Sinterklaas 2021 (14 oktober) 2021-1076 

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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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 gingen u al voor, waaronder Marcel van B&B de 
Kruidenier “Wij hebben best een lastig huis. We dachten dat we al heel veel wisten, 
maar toch verraste de energieadviseur ons met nieuwe inzichten, zoals het gebruik 
van dunne reflecterende folies”, vertelt Marcel. Hij is sinds dit jaar samen met Cora 
eigenaar van een karakteristiek pand aan de Markt in Gennep. Het huis dateert uit 
begin 1900 en heeft nog veel authentieke elementen en hoge plafonds. Dat maakt 
energiebesparing niet altijd makkelijk. “De energieadviseur gaf ons inzicht in wat er met 
ons huis wél mogelijk is. Ze wist waar ze het over had en was er duidelijk niet om ons 
iets te verkopen.”

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.


