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

Het	college	besluit:
•	 met	ingang	van	1	januari	2022	de	
Samenwerkingsovereenkomst	
beschermd	wonen,	maatschappelijke	
opvang	en	bemoeizorg	&	preventie	
regio	Noord-	en	Midden-Limburg	aan	
te	gaan;

•	 de	antwoordbrief	op	de	schriftelijke	
vragen	over	de	graven	van	ex	KNIL-
militairen	en	hun	partners	vast	te	
stellen;

•	 de	antwoordbrief	op	de	schriftelijke	
vragen	met	betrekking	tot	
huisuitzetting	van	jongeren	vast	te	
stellen;

•	 de	antwoordbrief	op	de	schriftelijke	
vragen	over	de	beleidsregels	
reclameborden	hangend	aan	een	
lichtmast	vast	te	stellen;

•	 in	samenwerking	met	de	gemeenten	
Boxmeer	en	Land	van	Cuijk	en	de	
Provincies	Noord-Brabant	en	Limburg	
de	potentie	van	de	rijksgronden	langs	
de	A77	en	A73	voor	duurzame	opwek	
binnen	de	drie	gemeenten	te	laten	
onderzoeken.

Wethoudershof officieel geopend
Op 1 november was wethouder Rob 
Peperzak in Heijen voor de officiële 
opening van de Wethoudershof. 
De Wethoudershof bestaat uit 10 
multiwoningen, 2 appartementen en 
een Dorpskamer.

Een druk programma
Samen	met	de	aanwezigen	maakte	
de	wethouder	een	wandeling	door	
de	Wethoudershof	en	bezocht	hij	
de	Dorpskamer.	Ook	onthulde	hij	
twee	informatieborden:	het	informatiebord	over	de	oude	kerk	in	Heijen	en	het	
informatiebord	bij	de	Wethoudershof	over	de	wethouders	Brons	en	Lambregts.	

Een beperkte groep genodigden
De	opening	en	de	onthullingen	werden	in	verband	met	corona	in	het	bijzijn	van	
een	beperkte	groep	genodigden	gevierd.	Zo	waren	de	families	Brons	en	Lambregts	
goed	vertegenwoordigd.	Ook	de	bewoners	van	de	Wethoudershof	waren	uiteraard	
uitgenodigd,	net	als	de	vertegenwoordigers	van	Hèjje	Mojjer	en	Historisch	Heijen.	
Verder	waren	de	directeur	van	Destion	en	de	dorpsondersteuner	aanwezig.

Activiteiten Dag van de 
Mantelzorg geschrapt
Op	12	november	is	de	Dag	van	de	
Mantelzorg	in	de	gemeente	Gennep.	
Daarvoor	stonden	er	diverse	activiteiten	
in	de	wijk-	en	dorpscentra	in	de	gemeente	
op	het	programma.	Die	kunnen	vanwege	
het	stijgende	aantal	coronabesmettingen	
helaas	niet	doorgaan.	

Tijdens	de	activiteiten	op	12	november	
zouden	mantelzorgers	die	zich	 
aangemeld	hadden	hun	mantelzorg-
compliment	ontvangen.	Omdat	we	de	
mantelzorgers	alsnog	in	het	zonnetje	
willen	zetten,	ontvangen	ze	dit	nu	per	
post.	Ook	storten	we	in	de	week	van	15	
november	het	bedrag	van	het	mantel-
zorgcompliment	op	de	bankrekening.	

We	hopen	volgend	jaar	weer	mantel	zorg-
evenementen	te	kunnen	organiseren.	

Excursie Zeuvenmense Ziep
Ten	oosten	van	Gennep	ligt	een	ven	
genaamd	de	Zevenmorgen	Ziep,	ook	
wel	de	Zeuvenmense	Ziep.	IVN	Maas	
en	Niers	organiseert	hier	op	zondag	14	
november	een	excursie,	om	inwoners	en	
bezoekers	kennis	te	laten	maken	met	dit	
mooie	stukje	natuur	in	onze	gemeente.	
De	excursie	start	om	10.00	uur	vanaf	de	
parkeerplaats	bij	Old	Inn	in	Ottersum.	
De	wandeling	duurt	ongeveer	2	uur.	

Aanmelden
Aanmelden	kan	via	
www.ivn.nl/afdeling/maas-en-niers.	
Het	terrein	is	helaas	niet	geschikt	voor	
rolstoelen	en	kinderwagens.

Melding doorgeven

Heeft	u	last	van	een	gat	in	de	weg,	afval	
in	de	buurt	of	van	lawaai?	
Geef	uw	melding	of	klacht	door	via	
www.gennep.nl/melding.	Dat	kan	zowel	
via	uw	computer	als	uw	smartphone.	

Als	u	een	melding	wilt	maken,	krijgt	u	
direct	te	zien	of	er	op	dezelfde	locatie	
misschien	al	een	melding	is	gedaan.	Als	
u	uw	e-mailadres	invoert,	krijgt	u	een	
bevestiging	van	uw	melding.	

U	kunt	meldingen	natuurlijk	ook	nog	
steeds	telefonisch	bij	de	gemeente	
doorgeven,	maar	online	meldingen	
kunnen	we	sneller	verwerken.

Inzameling PMD-afval
Iedere woensdag wordt het PMD-afval ingezameld in onze gemeente. PMD staat 
voor Plastic, Metaal en Drankkartons. Daaronder vallen onder andere een lege pak 
melk en een aluminium bakje. Wat niet bij het PMD-afval hoort, zijn bijvoorbeeld 
chipszakken, lege deodorantspuitbussen en medicijnstrips. Deze artikelen gooit u 
weg bij het restafval. Wilt u meer informatie over afval scheiden? Kijk dan op  
www.afvalscheidingswijzer.nl. 
 
PMD-afval aanbieden
Om	overlast	te	voorkomen,	is	het	belangrijk	dat	het	PMD-afval	op	een	goede	manier	
wordt	aangeboden.	U	kunt	uw	PMD-afvalzakken	tussen	dinsdagavond	19.00	uur	en	
woensdagochtend	7.00	uur	aan	de	weg	
zetten.	Om	te	zorgen	dat	alle	zakken	
worden	opgehaald,	moeten	ze	goed	
zichtbaar	zijn.	Hang	de	zakken	daarom	
als	het	kan	op	aan	de	daarvoor	bedoelde	
kroonringen.	

Hangt er geen kroonring in uw buurt? 
Vraag	er	dan	een	aan	via	
omgevingsloket@gennep.nl	of	 
(0485)	49	41	41.	Samen	zorgen	we	voor	
een	schoon	Gennep.	

Fit- en gezondheidstest in Milsbeek
Gennep Doet Mee, ESP en Gennep Vitaal organiseren een fitheidstest voor 
70-plussers in Milsbeek. Deze test vindt plaats op vrijdag 19 november tussen 
10.30 en 14.30 uur in zalencentrum Trefpunt in Milsbeek. Per deelnemer duurt de 
test ongeveer een 30 minuten. Uiteraard worden de geldende coronamaatregelen 
in acht genomen.

Persoonlijk advies
Tijdens	de	test	wordt	onder	andere	uw	conditie,	spierkracht,	balans	en	flexibiliteit	
gemeten.	U	wordt	daarbij	begeleid	door	een	lokale	professional.	Na	afloop	van	de	
test	bespreekt	een	medewerker	de	resultaten	met	u	en	ontvangt	u	een	persoonlijk	
advies.	

Extra datum
Wegens	de	grote	belangstelling	en	de	huidige	maatregelen	rondom	het	coronavirus,	
worden	de	fitheidstesten	op	een	extra	datum	uitgevoerd.	Het	is	nog	niet	bekend	
welke	datum	dit	is.	Hierover	informeert	de	organisatie	u	tijdig.

Meer informatie
Heeft	u	vragen	of	wilt	u	zich	aanmelden	voor	de	fitheidstest?	Neem	dan	voor	 
12	november	contact	op	met	beweegcoach	Olga	via	olga@gennepdoetmee.nl	of	bel	
naar	06-52670231.



Raadslid aan het woord Onze voorzieningen

Gemeente Gennep steekt jaarlijks veel geld in het op peil houden van onze gebouwen ten dienste van maatschappelijk gebruik. Denk 
hierbij aan de dorps- en wijkgebouwen, sporthallen en gymzalen, het zwembad en niet te vergeten de bijdrage aan de sportverenigingen 
voor onderhoud aan hun gebouwen en sportvelden.

 
   

Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning 
Gennep	– Kalander 34	 Het	bouwen	van	een	woning	
	 (29	oktober)	2021-1179
Gennep	–	Zandstraat 21b	 Het	realiseren	van	een	extra	
	 appartement	op	de	bovenverdieping	
	 (25	oktober)	2021-1154
Heijen	–	Koore Venweg 4	 Het	handelen	in	strijd	met	regels	
	 	ruimtelijke	ordening	(2	november)	
	 	2021-1187
Ottersum	–	’t Zand 13	 Het	renoveren	en	opbouwen	van	
	 een	dak	(3	november)	2021-1195
Ven-Zelderheide	–	Antoniusstraat ong.	 Het	bouwen	van	een	woning	
	 	(29	oktober)	2021-1180

Verleende omgevingsvergunning 
Gennep	–	Logterbos 6	 Het	bouwen	van	een	woning	
	 (1	november)	2021-0881
Gennep	–	2e Dwarsweg 61	 Het	plaatsen	van	een	dakkapel	aan	de	
	 voorzijde	(23	augustus)	2021-0829
Milsbeek	–	Pottenbakker 7	 Het	nieuw	bouwen	van	een	woonhuis	
	 (4	november)	2021-0864
Ottersum	– Wieken 15	 Het	realiseren	van	een	dakkapel	
	 (4	november)	2021-1046

Overige verleende vergunningen 
Milsbeek	 Het	aanvragen	van	een		
	 collectevergunning	(4	november)	
	 2021-1189

Verlenging van de beslistermijn (met zes weken) 
Heijen	–	Wethoudershof 12 en 14	 Het	bouwen	van	een	2-onder-1-
	 kapwoning	(2	november)	2021-0865	

Als service publiceren wij beknopte versies van de bekendmakingen in deze krant. Kijk
voor de volledige bekendmakingen op www.offi cielebekendmakingen.nl. Daar leest u
ook hoe u inspraak kunt leveren of een zienswijze, beroep of bezwaar kunt indienen.
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NIEUW! Wekelijks lichten we hier een vrijwilliger vacature uit

Geniet jij ervan anderen blij te maken?
Dan is chauffeur van de Wensbus Gennep 
iets voor jou! Jij bepaalt in overleg hoeveel
en wanneer je beschikbaar bent. 
Ook andere vrijwiligers, voor ondersteuning
van de Wensbus, zijn heel erg welkom.

vrijwilliger Wensbus

www.dekonnectkever.nl/vacatures

Elke dinsdag, van 14.00 tot 16.00 uur, is er een inloopspreekuur 
over de KonnectKever en vrijwilliger vacatures in de bibliotheek in Gennep

   Meer informatie en reageren:

Vacature voor onbepaalde tijd  |  Gennep

Avond van de Sport

Twee	jaar	geleden	organiseerde	Gennep	Doet	Mee	het	Sportgala,	om	sportprestaties,	
vrijwilligers	en	verenigingen	te	waarderen.	Afgelopen	seizoen	zijn	er	vanwege	corona	
helaas	weinig	sportwedstrijden	en	-competities	gespeeld.	Daarom	organiseert	Gennep	
Doet	Mee	een	alternatief:	de	Avond	van	de	Sport,	op	donderdag	16	december	om	20.00	
uur	in	zaal	Pica	Mare	in	Gennep.	

Sportinitiatieven tijdens de coronacrisis
Tijdens	deze	avond	draait	het	niet	om	de	(individuele)	sportprestaties,	maar	om	
sportinitiatieven	die	de	inwoners	van	onze	gemeente	tijdens	de	coronacrisis	in	
beweging	hebben	gebracht	en	gehouden.	Op	deze	manier	wil	Gennep	Doet	Mee	alle	
sportaanbieders,	inclusief	leden	en	vrijwilligers,	een	gezellige	bijeenkomst	aanbieden,	
als	dank	voor	hun	inzet	en	betekenis	voor	de	gemeenschap.	

Meer informatie
Wilt	u	meer	informatie	over	de	Avond	van	de	Sport?	Kijk	op	www.gennepdoetmee.nl.	
Daar	kunt	u	zich	ook	aanmelden.

Afgelopen	jaar	zijn	hier	ook	grote	budgetten	
aan	toegekend	voor	nieuwbouw	en	
renovaties.	Onlangs	is	gestart	met	de	
bouw	van	een	nieuwe,	semipermanente	
sporthal	aan	de	Picardie.	In	Ven-Zelderheide	
wordt	een	nieuw	multifunctioneel	centrum	
gebouwd	in	de	kerk,	die	aan	de	eredienst	
is	onttrokken.	Dit	in	combinatie	met	
nieuwbouwwoningen	voor	jongeren	op	
de	plek	van	de	Uitkomst.	Ook	voor	Heijen	
zijn	de	voorbereidingen	gestart	om	d’n	
Toomp	weer	naar	de	wensen	van	deze	tijd	
te	renoveren.	Stuk	voor	stuk	projecten	die	

in	nauw	overleg	met	de	samenleving	tot	
stand	zijn	gekomen.	In	Ottersum	is	een	
werkgroep	actief	aan	het	onderzoeken	om	
tot	een	nieuwe	multifunctionele	ruimte	
te	komen.	De	voetbalclub	Achates	is	
actief	bezig	met	de	planvorming	om	het	
sportcomplex	vanwege	de	laaggelegen	
ligging	in	het	Niersdal	te	verplaatsen	naar	
een	betere	locatie,	aansluitend	bij	de	andere	
sportverenigingen.	

Goede	plannen,	al	lijkt	het	allemaal	om	
de	stenen	te	gaan.	Maar	het	belang	is	

saamhorigheid	en	het	vitaal	houden	
van	onze	kernen.	Een	mens	leeft	niet	
alleen	en	heeft	grote	behoefte	aan	
gemeenschappelijkheid.	De	coronacrisis	
maakt	nog	weer	eens	ernstig	duidelijk	hoe	
belangrijk	dit	is.	De	voorzieningen	en	de	
verenigingen	met	al	hun	vrijwilligers	zijn	
de	smeerolie,	die	moeten	we	koesteren	
ondersteunen	en	er	aan	deelnemen.

Jacques van Bergen, CDA


