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

Het college besluit:
• aan de gemeenteraad voor te stellen 

geen zienswijze in te dienen op 
de begrotingswijziging 2021 en de 
begrotingswijziging 2022 van de 
Veiligheidsregio Limburg-Noord;

• het ontwerpbestemmingsplan 
‘Diekendaal 21 Heijen’ ter inzage te 
leggen.

 Gemeente Gennep viert Boomfeestdag 
met inrichting buitenterrein KEC
Op 10 november deed gemeente Gennep 
weer mee met de jaarlijkse Boomfeestdag. 
Onder het toeziend oog van wethouders Rob 
Peperzak en Rob Janssen werden er een aantal 
bomen geplant bij het nieuwe Kind Expertise 
Centrum (KEC) Ganapja in Gennep. Dit was ook 
meteen het startsein voor de inrichting van het 
buitenterrein van het KEC.

Bomen maken gezond
Op de deelnemende basisscholen kregen kinderen 
op de Boomfeestdag een groene les van IVN Maas 
en Niers. Het thema was ‘Bomen maken gezond!’. 
In een groene (school)omgeving bewegen 
kinderen meer, ontwikkelen ze betere motorische vaardigheden en laten ze meer 
divers en creatief spel zien. Ook ervaren kinderen in een groene omgeving minder 
stress en kunnen ze zich er beter concentreren. 

Groen rondom het KEC
Om bovenstaande redenen vinden we het heel belangrijk dat de omgeving rondom het 
KEC groen wordt ingericht. Daarvoor hebben we een ontwerp gemaakt met maar liefst 
94 bomen: 88 nieuwe bomen en 6 lindes die worden verplaatst. Daarnaast planten 
we zo’n 7.000 struiken en heesters en een groot aantal vaste, bloeiende planten. De 
aanplant wordt verzorgd door idverde uit Venray. 

 Begroting 2022 in één 
oogopslag

Op maandag 8 november behandelde de 
gemeenteraad de vastgestelde begroting 
voor 2022. In deze krant treft u twee 
speciale pagina’s aan over dit onderwerp 
met daarop de begroting 2022 in één 
oogopslag. Daar ziet u in een duidelijk 
overzicht snel wat de inkomsten van de 
gemeente zijn en waaraan we het geld 
uitgeven. Verder kunt u zien wat zoal de 
ambities zijn voor 2022. 

Bekijk de begroting online
U kunt de begroting ook online raad-
plegen via www.gennep.nl/begroting. 

Collectieve zorgverzekering voor 
inwoners met laag inkomen
De nieuwe zorgpremies voor 2022 zijn bekend. Voor veel mensen is dat het 
moment om over te stappen op een andere zorgverzekering. Gemeente 
Gennep vindt het belangrijk dat inwoners met een laag inkomen zich goed 
kunnen verzekeren. Daarom hebben wij samen met CZ en VGZ een collectieve 
zorgverzekering samengesteld. 

Bijdrage aanvullende verzekering
De collectieve zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en een - vrijwillige - 
aanvullende verzekering. Als u een laag inkomen heeft, betaalt de gemeente een deel 
van de aanvullende verzekering. Dit is maximaal € 43,- per maand. De aanvullende 
zorgverzekering vergoedt kosten die niet in de basisverzekering zitten. Bijvoorbeeld 
kosten voor de tandarts, een nieuwe bril, thuiszorg, fysiotherapie of bepaalde 
medicijnen. U kunt ook uw eigen risico meeverzekeren of in termijnen betalen. Zo 
komt u niet onverwacht voor hoge zorgkosten te staan.

Overstappen
Op www.gezondverzekerd.nl kunt u tot en met 31 december 2021 overstappen naar 
een collectieve verzekering. 

Toeslagen en regelingen
Met een laag inkomen heeft u waarschijnlijk ook recht op zorgtoeslag. Op 
www.datgeldtvoormij.nl komt u erachter welke toeslagen en regelingen voor 
u gelden. U kunt hier een persoonlijk advies aanvragen. Meer informatie vindt u 
ook op www.gennep.nl/laaginkomen. 

Escaperoom over cybercriminaliteit
Op maandag 8 november stond de mobiele escaperoom Bl@ckmail op het 
Elzendaalcollege in Gennep. Deze escaperoom is ontwikkeld om jongeren 
cyberbewust te maken en ze te wijzen op de risico’s van sextortion.

Sextortion is een vorm van cybercriminaliteit, waarbij gedreigd wordt met het 
openbaren van seksueel getint materiaal zoals foto’s of fi lmpjes. Dit komt, net als 
veel andere vormen van digitale criminaliteit, helaas steeds meer voor. Burgemeester 
Hans Teunissen. “Reden voor mij en mijn collega-burgemeesters van Venray, Bergen 
en Mook en Middelaar om dit gezamenlijk aan te pakken en ervoor te zorgen 
dat minder inwoners slachtoff er worden van deze praktijken. We willen dit doen 
door de verschillende doelgroepen bewust te maken van het fenomeen.” Via de 
escaperoom, waarbij de leerlingen van het Elzendaalcollege begeleid werden door 
het cybercrimeteam van de politie, werd hierin een belangrijke stap gezet.

Afsluiting kruispunt Milsbeek
In opdracht van waterschap Limburg en 
gemeente Gennep vervangt Ploegam B.V. 
de riolering ter hoogte van het kruispunt 
van de Langstraat met de Rozenbroek in 
Milsbeek. Vanwege de werkzaamheden 
is dit kruispunt vanaf 22 november voor 
een periode van 3 weken afgesloten voor 
verkeer. De afsluiting geldt niet voor 
voetgangers en fi etsers. 

Fietsers moeten afstappen om de 
werkzaamheden te passeren. Autover-
keer wordt omgeleid via de N271, de 
Vagevuurweg en de Langstraat en via de 
N271, de Kortebaan, de Oudebaan en de 
Langstraat. 

Raad stelt bestemmingsplan 
Verbindingsweg vast
In de raadsvergadering van 8 november 
heeft de gemeenteraad ingestemd met 
het bestemmingsplan ‘Verbindingsweg 
Milsbeek’. De Verbindingsweg vormt 
een rechtstreekse verbinding tussen de 
Ringbaan in Milsbeek en de N271. Met 
de aanleg van de Verbindingsweg zet de 
gemeente een eerste stap naar een duur-
zame totaaloplossing voor het weren van 
doorgaand verkeer in de dorpskernen 
Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide.

Zwarteweg
Het gemotoriseerd verkeer rijdt in de 
nieuwe situatie zoveel mogelijk via de 
Verbindingsweg. Daardoor neemt het ver-
keer op de Zwarteweg in Milsbeek af tot 
een hoeveelheid die past bij een normale 
woonstraat. De Zwarteweg wordt daar-
door veiliger voor wandelaars en fi etsers. 
Daarnaast komt er voor wandelaars een 
pad langs de Ringbaan, tussen Ebbekamp 
en de Zwarteweg.

Landschap
Aan beide zijden van de weg komt er in 
totaal ruim 81.000 m2 natuur, die past bij 
de omgeving. Hierdoor valt de nieuwe 
verbinding zoveel mogelijk weg in het 
omringende landschap. De raad heeft 
bepaald dat die zogeheten landschappe-
lijke inpassing klaar moet zijn bij de in-
gebruikname van de weg. De aanleg van 
de Verbindingsweg kan volgens planning 
starten in het derde kwartaal van 2022. 
Dit is wel afhankelijk van eventuele be-
roepsprocedures. Meer informatie over 
de Verbindingsweg is te vinden op 
www.gennep.nl/verbindingsweg.



Raadslid aan het woord Opluchting rond het project Lob van Gennep?

In juni 2020 nam de minister van Infrastructuur en Waterstaat het besluit om de status rivierbed voor de Lob van Gennep op te heff en. 
De gevreesde schuif lijkt uit de plannen verdwenen te zijn. Dit leidde tot grote opluchting en blijdschap bij inwoners, maar vooral ook bij 
bestuurders van de betrokken gemeenten Gennep en Mook en Middelaar.

   
    

Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning 
Ven-Zelderheide – Kluizenaarstraat 17 Het bouwen van een woning
 (4 november) 2021-1202
Verleende omgevingsvergunning
Gennep – Brugstraat 8-10 Het wijzigen en uitbreiden van een 
 pand (9 november) 2021-0876
Heijen – Wethoudershof 12 en 14 Het bouwen van een 2-onder-1-
 kapwoning (4 november) 2021-0865
Ottersum – Ravensberg 15 Het plaatsen van een dakkapel 
 (4 november) 2021-1065
Verkeersbesluit
Milsbeek – nabij Schuttersplein 9 Het intrekken van een gereserveerde 
 gehandicaptenparkeerplaats 
 (16 november 2021) 405296
Ottersum – nabij Ravensberg 37 Het intrekken van een gereserveerde
  gehandicaptenparkeerplaats 
 (16 november 2021) 405272

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

Vind jij het leuk om met ouderen in gesprek 
te gaan, een luisterend oor te bieden, tips en
adviezen te geven? Vind je het leuk om met 
andere vrijwilligers eens in de zes weken 
samen te komen? Dan is Buurten iets voor jou

vrijwilliger project buurten

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

!

 De raad heeft besloten
De begroting voor het komende jaar is traditioneel de hoogmis van de lokale 
democratie. Dit keer moest de raad dit predicaat delen met de Verbindingsweg in 
Milsbeek. De vergadering begon om 16.00 uur en was voor 22.00 uur afgelopen. 
Dit hadden maar weinigen voorspeld, iedereen vreesde nachtwerk. De reden was 
voornamelijk dat de Verbindingsweg in een uurtje werd afgehamerd. D66 was als 
enige partij altijd al tegen de voorgestelde oplossing voor de verkeersproblematiek op 
de Zwarteweg en hield dat vol. De andere fracties waren voor. Ze vroegen alleen nog 
om het inrichtingsplan voor het groen rond de weg, een gebiedscoördinator en een 
rotonde bij de aansluiting op de N271. Dat werd toegezegd, zij het dat de provincie 
uiteindelijk over de rotonde gaat. 

De begroting ontlokte de raad 15 amendementen en moties, waarvan er 12 werden 
aangenomen. Zo wordt de aanstelling van de centrummanager verlengd. De OZB 
stijgt ook het komende jaar niet verder dan met het infl atiepercentage. Een onderzoek 
moet uitwijzen of Pica Mare een centraal gelegen ontmoetingsruimte kan krijgen 
in de sporthal. Het college gaat verder onderzoeken of de nog niet beschermde 
oorlogsgraven in de gemeente behouden kunnen blijven. Het college moet met een 
voorstel komen om speculatie met koophuizen te voorkomen, bijvoorbeeld door een 
bewoningsplicht. Ook gaat de gemeente proberen de beeldengroep met honden voor 
het pand van de oude Rabobank in Gennep te behouden.

Vorig jaar nam de raad een voorstel over een vuurwerkverbod op het laatste moment 
niet in behandeling, omdat er vanwege corona een landelijk verbod in de lucht hing. 
Nu kwam het voorstel terug, maar het werd afgewezen. Het CDA en de VVD waren 
hier blij mee, de SP, PvdA en D66 en waren teleurgesteld. De raad tikte verder het 
bestemmingsplan Draaischijf in Milsbeek af, waardoor daar een woonzorgcomplex 
kan verrijzen met 18 appartementen en 12 (huur)woningen. 

Tot slot kwamen de verkeersafwikkeling Haven Heijen en het afblazen van de 
carnavalsactiviteiten aan de orde. Voor behandeling van Haven Heijen op dit moment 
voelde de PvdA niets. De fractie verliet de raadszaal. De overige fracties maakten 
duidelijk dat zij voorstander zijn van de alternatieve ontsluiting die de initiatiefnemers 
hebben bedacht. Zij riepen het college op dit onderdeel te laten worden van de nog 
af te sluiten contracten.

Corona verhinderde de carnavalsactiviteiten deze maand. Dat gold ook voor de 
afsluitende borrel, die verviel.

Blijdschap, want er mogen weer woningen 
in het gebied worden gebouwd en men zou 
recht hebben op een tegemoetkoming in 
de geleden schade. Wethouder Peperzak 
verwoordde het als volgt: “Ik ben blij dat we 
hiermee duidelijkheid en perspectief bieden 
aan inwoners en bedrijven in het gebied.” 
Vraag is echter of deze blijdschap terecht is. 
In alle publicaties over de Lob van Gennep 
wordt sindsdien alleen nog gesproken 
over meekoppelkansen en mogelijkheden 
voor ontwikkelingen. Nergens wordt meer 

gerept over de waterbergende functie 
van het gebied. Niets over de lagere 
beschermingsgraad in vergelijking met de 
Brabantse kant. Ook niet over de fl essenhals 
die gecreëerd wordt tussen de bruggen 
bij Oeff elt en Mook, waardoor het water 
ter hoogte van de Lob van Gennep enorm 
wordt opgestuwd en daardoor sneller het 
gebied instroomt. 

Het bergen en het daarna weer lozen 
van het overtollige water in onze dorpen 

kan enige maanden duren. Maanden 
waarin het onderwater staande vastgoed 
onherstelbaar aangetast gaat worden. De 
wet tegemoetkoming schade bij rampen is 
hiervoor absoluut niet toereikend; kijk maar 
naar de schadeafhandelingen in Valkenburg.
Ik vraag me als volksvertegenwoordiger 
oprecht af hoe burgers en bedrijven tegen 
dit geboden nieuwe perspectief aankijken.   

Luc Brouwers, PvdA

Besluiten Kleefseweg 54a Ven-Zelderheide

Het college van B&W maakt bekend dat zij ingevolge artikel 83 en artikel 110 van de 
Wet geluidhinder een hogere grenswaarde wegverkeerslawaai heeft vastgesteld. De 
hogere grenswaarde heeft betrekking op een nieuwe woonbestemming op de locatie 
Kleefseweg 54a te Ven-Zelderheide. Het besluit met bijbehorende stukken (akoestisch 
onderzoek) ligt ter inzage op het gemeentekantoor in Gennep van 16 november tot en 
met 28 december 2021. Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn schriftelijk 
beroep instellen tegen het besluit. Dat kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit treedt in werking 
daags na afl oop van de beroepstermijn, tenzij binnen die termijn een verzoek om 
een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak is 
ingediend.

Verder heeft het college van B&W een omgevingsvergunning verleend voor 
het verbouwen van een werkplaats naar een woning aan de Kleefseweg 54a. 
Belanghebbenden kunnen ook tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen tijdens 
de inzagetermijn, die van 16 november tot en met 28 december 2021 duurt. Richt 
uw bezwaarschrift aan het college van B&W, postbus 9003, 6590 HD in Gennep. 
Onderteken het bezwaarschrift en vermeld in ieder geval uw naam en adres, de datum, 
het besluit waar u het niet mee eens bent en de redenen hiervoor. Als u beschikt over 
een DigiD kunt u ook digitaal bezwaar maken via www.gennep.nl/bezwaarmaken. 

 Avond van de Sport: u kunt nu stemmen!

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. 

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. Daarvoor reikt Gennep Doet Mee de 
Sportwaarderingsprijs uit. U kunt vanaf nu stemmen op uw favoriete sportinitiatief.
 Op www.gennepdoetmee.nl vindt u een overzicht van alle genomineerde initiatieven. 
Daar kunt u ook uw stem uitbrengen en u aanmelden voor de Avond van de Sport. 
Op basis van alle stemmen wordt er een top 3 gepresenteerd. Het winnende initiatief 
wordt tijdens de Avond voor de Sport bekend gemaakt.


