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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 26 oktober 2021. Op 
www.gennep.nl/besluiten vindt u meer 
informatie.
Het college besluit:
• de  raadinformatiebrief over de 

jaarrapportage gegevensbescherming 
2019-2020 vast te stellen;

• om in principe en onder voorwaarden 
medewerking te verlenen aan het 
bouwen van 3 levensloopbestendige 
woningen op de percelen gelegen aan 
de Touwslagersgroes in Gennep.

Corona: houd u aan de basisregels
Helaas zijn er relatief veel coronabesmettingen 
in onze gemeente en de cijfers lopen op. 
Dat baart ons zorgen. Vooruitlopend op de 
persconferentie van vandaag, dinsdag 2 
november, riep burgemeester Hans Teunissen 
inwoners vorige week in een videoboodschap 
op om voorzichtig te zijn en goed op zichzelf en 
anderen te passen. Bekijk de videoboodschap op 
www.gennep.nl/corona.

Houd u aan de basismaatregelen
Blijf uw handen goed wassen, geef elkaar de 
ruimte en zorg voor voldoende frisse lucht. Heeft u 
klachten? Blijf dan thuis en laat u snel testen. En let 
een beetje op elkaar. Zo zorgen we er samen voor 
dat corona geen kans krijgt. 

Grondonderzoek Lob van Gennep 
van start
Begin oktober startte de combinatie 
Bodex Milieu – Lankelma 
Geotechniek een grondonderzoek 
in het projectgebied van de Lob van 
Gennep. Het onderzoek kijkt naar 
de draagkracht van de ondergrond 
en het eventueel voorkomen van 
verontreinigingen in de bodem. 

Het grondonderzoek bestaat uit drie deelonderzoeken, die op verschillende plekken 
in het projectgebied worden uitgevoerd. In sommige gevallen wordt materieel ingezet, 
zoals een sondeerwagen of grondradar. Op andere plekken worden handmatig 
grondboringen uitgezet. De informatie uit de onderzoeken is belangrijk voor het 
ontwerpen van hogere en sterkere dijken en bepaalt bijvoorbeeld het ruimtebeslag 
dat nodig is voor de dijkversterking.

De looptijd van het onderzoek is 4 tot 5 maanden. Het onderzoek wordt zoveel 
mogelijk uitgevoerd vanaf de openbare weg of de dijk. Soms is onderzoek nodig op 
percelen van agrariërs of particulieren. Dan wordt voorafgaand aan het onderzoek 
contact opgenomen met de eigenaar. Bodex Milieu – Lankelma Geotechniek is 
begonnen met het grondonderzoek in Middelaar. De komende weken verplaatst het 
onderzoek zich ook naar Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide.

De gemeenteraad vergadert
De raad staat aan het hoofd van de 
gemeente en stelt de grote lijnen vast 
voor het beleid. Maandag 8 november 
2021 om 16.00 uur vindt er in de raadzaal 
een besluit vormende raadsvergadering 
plaats o.a. over onderstaande onderwer-
pen.

• Programmabegroting 2022 en 
Meerjarenraming 2023-2025

• 2e trimesterrapportage 2021
• Bestemmingsplan Verbindingsweg 

Milsbeek
• Instellen verbod op afsteken vuurwerk, 

1e wijziging van de APV gemeente 
Gennep

• Rekenkamerrapport BsGW
• Vaststelling bestemmingsplan 

‘Milsbeek, Draaischijf e.o.’

Op www.gennep.nl/gemeenteraad staan 
de volledige agenda en bijbehorende 
documenten. Ook vindt u er informatie 
over hoe u kunt inspreken. De vergade-
ring wordt via de website van de 
gemeente en de kanalen van Gennep 
News uitgezonden.

 Gemeente Gennep lanceert Duurzaam 
Bouwloket
Woningbezitters uit onze gemeente kunnen vanaf nu met al hun vragen over 
duurzaam wonen terecht bij het Duurzaam Bouwloket. Het Duurzaam Bouwloket 
vervangt het Gemeentelijk EnergieLoket Gennep (GELG). Via het Duurzaam 
Bouwloket kunnen inwoners gratis en onafhankelijk advies inwinnen wanneer 
zij hun woning energiezuinig, comfortabel en mogelijk aardgasvrij willen maken.

Website Duurzaam Bouwloket
Op www.duurzaambouwloket.nl/gennep vindt u informatie over duurzaam wonen. 
U kunt er onder andere een gratis online energiescan doen, bekijken voor welke 
subsidie- en fi nancieringsmogelijkheden u in aanmerking komt en gegevens vinden 
van betrouwbare bedrijven die de maatregelen uit kunnen voeren. 

Helpdesk
Ook is de helpdesk van het Duurzaam Bouwloket op werkdagen van 8.30 tot 17.30 
uur gratis bereikbaar voor inwoners van de gemeente via (0485) 20 90 18 en kunt 
u altijd mailen naar info@duurzaambouwloket.nl. Onafhankelijke en deskundige 
adviseurs helpen u graag verder. 

Gratis telefonisch maatwerkadvies
Verder kunt u in de maanden november en december gebruikmaken van de actie 
‘gratis telefonisch maatwerkadvies’. In een telefonisch adviesgesprek van ongeveer 
een half uur komt u dan samen met een adviseur tot een stappenplan, afgestemd op 
uw persoonlijke situatie. 

Meeloopochtenden 
Elzendaalcollege

Op dinsdag 16 en woensdag 17 
november zijn er op het Elzendaalcollege 
in Gennep meeloopochtenden voor 
leerlingen van groep 8. Ze krijgen op 
die dag een verkort lesprogramma aan-
geboden. Ze volgen traditionele vakken, 
maar ook een aantal extra lessen zoals 
Anglia, het extra Engelstalige onderwijs 
op het Elzendaalcollege. 

Ook maken ze kennis het met 
programma Passies en Dromen, 
waarbij de leerlingen lessen kunnen 
volgen als koken, zingen, dansen, 
grimeren, sporten of mozaïeken. 
Kijk voor meer informatie over het 
aanmelden voor de meeloopochtenden 
en data van proefl essen en informatie-
avonden op www.elzendaalcollege.nl.  

Week van de Pleegzorg
Van 3 tot en met 10 november is de 
Week van de Pleegzorg. Voor meer dan 
23.000 kinderen in Nederland is het niet 
vanzelfsprekend om thuis veilig en stabiel 
op te groeien. Gelukkig zijn er voor deze 
kinderen pleeggezinnen. Maar er zijn 
meer pleegouders nodig.  

Doe mee en zet tijdens de Week van de 
Pleegzorg ook het licht op groen voor 
pleegzorg! Wist u dat u op verschillende 
manieren pleegouder kunt zijn? Zo kunt u 
deeltijd pleegouder worden, kiezen voor 
tijdelijke opvang, of voor acute opvang 
in noodsituaties. Ook kunt u een meer 
coachende rol vervullen voor een tiener. 
Ontdek welke manier van pleegzorg 
bij u past en doe de test op 
www.openjewereld.nu/groenlicht. 
Of kijk voor meer informatie over 
pleegzorg op www.rubicon-jeugdzorg.nl. 



Raadslid aan het woord Woningbouw in de gemeente Gennep komt weer op gang

De huidige grote krapte op de woningmarkt is in zijn volle omvang pas kort geleden door de beleidsmakers onderkend. In de regio 
Noord-Limburg werd er in de periode 2014-2018 van uitgegaan dat er nauwelijks nog woningen gebouwd hoefden te worden. De vrees 
was namelijk dat er door bevolkingskrimp veel woningen leeg zouden komen te staan in de (nabije) toekomst. 

De beleidsmakers liepen 
veel te veel aan de hand van 
krimpfanatici, die ons geheel 
onterecht doemscenario’s 
hadden voorgehouden. CDA 
Gennep heeft zo’n vijf jaar 
geleden daarom tegen die 
woningbouwvisie gestemd. 
Want hoe kun je besluiten om 

bijna geen woningen meer te 
bouwen als je veel jongeren uit 
je gemeente ziet vertrekken om 
niet meer terug te keren? En dat 
dan omdat er voor hen geen 
woningen beschikbaar zijn in 
hun dorp of stad. 

Het huidige college heeft het 

roer, mede op aangeven van 
het CDA, omgegooid. Er zijn veel 
woningbouwinitiatieven van 
de grond gekomen. Voor een 
deel zijn die inmiddels gereed 
of in aanbouw. Maar nog veel 
meer nieuwe woningen zitten 
in de pijplijn en worden de 
komende periode gerealiseerd. 

En ze worden in elke kern van 
de gemeente gebouwd. Het 
aantal woningen in de pijplijn? 
Zeshonderd. Er is en wordt weer 
werk gemaakt van woningbouw. 
Dat is goed nieuws voor jong en 
oud in onze gemeente.

Jos Sutmuller, CDA

 
   

Bekendmakingen

Verleende omgevingsvergunning 
Gennep – Dr. Nolensstraat 44 Het verhogen van het dak (22 oktober)  
   2021-1032
Gennep – Zandstraat 62-64 en Het herbestemmen van de voormalige
Martinushof 1a Rabobank (26 oktober) 2021-0760
Heijen – Hoefstraat 9 Het plaatsen van een dakkapel 
   (27 oktober) 2021-0946
Milsbeek – Pottenbakker 37 Het plaatsen van een dakkapel aan de  
   voorzijde van een woning (27 oktober) 
   2021-1073
Ven-Zelderheide – Antoniusstraat 30, Het bouwen van 5 woningen (27 oktober) 
32, 34, 42 en 44 2021-0869 

Verlenging van de beslistermijn (met zes weken) 
Milsbeek – Heiveld 42 Het realiseren van een verkooppunt voor 
   koffie e.d. in een bijgebouw (25 oktober) 
   2021-0964 

Verkeersbesluit 
Gennep – nabij Dieseltram 15 De aanleg van een gereserveerde 
   gehandicaptenparkeerplaats 
   (2 november 2021) 385113
Gennep – nabij Dieseltram 21 De aanleg van een gereserveerde 
   gehandicaptenparkeerplaats 
   (2 november 2021) 385086
Ottersum – St. Janstraat 17e De aanleg van een gereserveerde 
   gehandicaptenparkeerplaats 
   (2 november 2021) 385169  

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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Samen voor sport in Gennep

In zaal Pica Mare hangt sinds kort een 
nieuw spandoek namens gemeente 
Gennep. Met dit spandoek laten we 
zien dat we onze sporters steunen. Op 
zondag 24 oktober bezocht burgemeester 
Hans Teunissen de eredivisiewedstrijd 
van de volleybalsters van FAST 1 tegen 
Zwolle. Van de gelegenheid werd gebruik 
gemaakt om samen met FAST-voorzitter 
Jan Peters en beleidsmedewerker sport 
Peter-Jan Mol het nieuwe spandoek te 
bewonderen.

Informatiebijeenkomst Ruimte voor de Maas bij Oeffelt

Op woensdag 10 november 
organiseert de provincie 
Noord-Brabant een informatie-
bijeenkomst over het project 
‘Ruimte voor de Maas bij 
Oeffelt’. Dit project gaat over 
toekomstbestendige oplossingen 
en maatregelen voor de 
flessenhalsproblematiek in de 
Maas ter hoogte van Oeffelt. De 
bijeenkomst duurt van 18.30 tot 
21.30 uur en vindt plaats in wijkcentrum de Kleppenburg in Oeffelt. U bent vrij om 
binnen te lopen wanneer het u uitkomt.

Bij Oeffelt en Gennep is de Maas versmald. De fundamenten van de provinciale weg 
en het oude spoor in de uiterwaarden van de Maas bij Oeffelt stuwen de Maas bij 
hoogwater op. Met de aanpak van deze ‘flessenhals’ dragen we bij aan de verbetering 
van de waterveiligheid in de toekomst. Het project verlaagt de waterstand en verkleint 
daarmee de kans op overstroming bij extreem hoogwater.

Tijdens de informatieavond op 10 november krijgt u informatie over de resultaten 
uit de verkenningsfase van het project. Ook is er ruimte voor het delen van 
vragen en ideeën. Wilt u deelnemen? Meld u dan in verband met corona en de catering 
van tevoren aan. Dat kan via www.ruimtevoordemaasbijoeffelt.nl. 


