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

Het college besluit:
• de antwoordbrieven op schriftelijke 

vragen over woningbouw voor 
starters en de uitbereiding van de 
haven in Heijen vast te stellen;

• het ontwerpbestemmingsplan 
“Teelebeekstraat, achter Heiveld 

 41-41A” ter inzage te leggen
• in te stemmen met de ontwerp-

Transitievisie Warmte;
• de gemeenteraad voor te stellen 

om toestemming te geven voor de 
ontbinding van de Intergemeentelijke 
Werkvoorziening Gennep, Mook en 
Middelaar (IWGM) per 1 januari 2023.

Dag van de Ondernemer
Vrijdag 19 november was de Dag van de Ondernemer. Met een fi lmpje zetten we 
onze ondernemers in het zonnetje. Gemeente Gennep is trots op de veelzijdigheid 
aan bedrijven in onze gemeente, van de kernen tot de bedrijventerreinen en het 
buitengebied. We hebben grote waardering voor het doorzettingsvermogen dat 
onze ondernemers de afgelopen periode hebben getoond. 

In het fi lmpje vertelt 
burgemeester Hans 
Teunissen over het 
ondernemersklimaat 
in onze gemeente. Ook 
vertellen verschillende 
ondernemers over de 
kracht van samenwerking 
bij het ondernemen. Zo 
gaat het bijvoorbeeld 
over de nieuwe 
Bedrijveninvesteringszone 
(BIZ) in het centrum van 
Gennep. Aan het woord 
komen Brechje Derks (De Fabriek), Henk van Workum (Van Workum) en Liesbeth den 
Boer (Den Boer Linnen en Lingerie). Heeft u het fi lmpje nog niet gezien? Bekijk het op 
www.gennep.nl/dagvandeondernemer.

Ondernemersnieuwsbrief
Deze week brengen we ook de nieuwsbrief ‘Ondernemend Gennep uit’. Die verschijnt 
4 keer per jaar en bevat nieuws voor ondernemers in de gemeente Gennep. Wilt u zich 
aanmelden voor de nieuwsbrief? Kijk op www.gennep.nl/ondernemersnieuwsbrief. 

 Besluiten Verbindingsweg 
Milsbeek ter inzage

Gemeente Gennep heeft een 
bestemmingsplan voor de 
Verbindingsweg in Milsbeek vastgesteld. 
Het nieuwe bestemmingsplan maakt 
de realisatie van de verbindingsweg 
van de Ringbaan naar de N271 en 
de bijbehorende landschappelijke 
inpassing in Milsbeek planologisch 
mogelijk.

Het bestemmingsplan en het besluit 
van de gemeenteraad liggen vanaf 25 
november voor 6 weken ter inzage in 
het gemeentekantoor van Gennep. In 
verband met het coronavirus is inzage 
alleen op afspraak mogelijk. 
Het bestemmingsplan is ook te raadple-
gen via www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.0907.BP20104VERBINDMIL-VA01) 
en www.gennep.nl/verbindingsweg. 
Daar vindt u ook de procedure voor het 
indienen van een beroepschrift. Belang-
hebbenden kunnen tot en met 
6 januari 2022 een beroep indienen.

Hogere grenswaarden verkeerslawaai
Behalve het vastgestelde bestemmings-
plan, heeft het college van B&W hogere 
grenswaarden wegverkeerslawaai vastge-
steld ingevolge de Wet Geluidhinder. De 
hogere grenswaarden hebben betrekking 
op de Verbindingsweg in Milsbeek en het 
geluid van het verkeer op drie woningen 
op de Ringbaan. Het besluit en de 
bijbehorende stukken liggen vanaf 
25 november voor 6 weken ter inzage 
in het gemeentekantoor van Gennep. 
Het besluit is ook te vinden op 
www.gennep.nl/verbindingsweg. 
Tot en met 6 januari 2022 kunnen 
belanghebbenden een beroep indienen. 

Ontwerp Transitievisie Warmte klaar
Afgelopen jaar werkten we samen met de gemeenten Mook en Middelaar 
en Bergen aan de Transitievisie Warmte. Hierin beschrijven we hoe we de 
komende jaren de overgang kunnen maken naar een aardgasvrije gemeente. 
De ontwerpvisie is inmiddels afgerond.

De visie is opgesteld in samenwerking met inwoners, dorps- en wijkraden en 
woningcorporaties. We hebben gesprekken gevoerd, enquêtes afgenomen en 
een webinar gehouden. Het resultaat is een realistische visie. De route naar een 
duurzame warmtevoorziening is een geleidelijk proces. Vooral energiebesparing gaat 
de komende jaren een belangrijke rol spelen. 

Inzage
Wilt u de Transitievisie Warmte bekijken? De ontwerpvisie ligt tot 5 januari ter
inzage bij het gemeentekantoor in Gennep. Ook is het ontwerp te vinden op 
www.gennep.nl/tvw. Wilt u reageren? Dat kan met een brief naar het college van B&W 
Gennep, Postbus 9003, 6590 HD Gennep, of met een mail naar gelg@gennep.nl.

Toiletvoorzieningen in de Gemeente 
Gennep
Waar in de gemeente zijn toiletvoorzieningen in openbare gebouwen? En zijn 
die ook toegankelijk als je in een rolstoel zit? Op vrijdag 19 november was het 
Wereldtoiletdag en in het kader daarvan hebben we alle informatie over openbare 
toiletvoorzieningen in onze gemeente op een rijtje gezet. Zo werken we aan een 
gemeente die toegankelijk is voor iedereen.

In 2019 werd in de gemeenteraad een motie aangenomen over de 
beschikbaarstelling van openbare toiletten. Naar aanleiding daarvan verzamelden we 
informatie over de toiletvoorzieningen in openbare gebouwen van de gemeente. Die 
informatie hebben we aangemeld bij verschillende apps voor uw smartphone. In die 
apps worden de openbare toiletten in de buurt van uw locatie zichtbaar. Voorbeelden 
van zo’n apps zijn ‘Toiletfi nder’ en ‘WC Finder’. 

Overzicht op de website
Vanaf nu vindt u de informatie over de toiletvoorzieningen in onze gemeente ook 
op onze website. Op www.gennep.nl/toiletten staat een overzicht van alle openbare 
toiletten in onze gemeente.

De gemeenteraad vergadert
De raad staat aan het hoofd van de 
gemeente en stelt de grote lijnen vast 
voor het beleid. Maandag 6 december 
om 20.00 uur vindt er in de raadzaal een 
voorbereidende raadsvergadering plaats. 
De geplande voorbereidende raadsverga-
dering van 29 november komt te verval-
len. De vergadering op 6 december gaat 
o.a. over onderstaande onderwerpen:

• Regionaal beleidsplan jeugd
• Ontbinding gemeenschappelijke 

regeling IWGM
• Verordening Wmo 2022
• Besluitvorming 

samenwerkingsafspraken sociaal 
domein

• Vaststellen verordening op de 
Commissie Omgevingskwaliteit en 
Erfgoedverordening

• Subsidieregeling Investeringsagenda 
Regio Noord-Limburg

• Zienswijze VRLN begrotingswijziging 
2021 en begrotingswijziging 2022

• Vaststelling belastingverordeningen 
voor het belastingjaar 2022

• Aanbesteding accountantsdiensten 
2022

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. 



Raadslid aan het woord Voor een fi jn gesprek

Onlangs is de begroting voor het jaar 2022 vastgesteld in de gemeenteraad. Hierbij viel mij op dat er veel meer inbreng was dan andere 
jaren. Dit zette mij aan het denken. Komt het doordat we ons meer willen profi leren omdat er gemeenteraadsverkiezingen aankomen?

   
    

Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning 
Gennep – Nijmeegseweg 37 Het melden van een bouwinrit 
 (16 november) 2021-1237
Gennep – Ottersumseweg 12 Het verlagen van een trottoir i.v.m. een 
 nieuwe inrit (17 november) 2021-11247
Heijen – Kasteelstraat 3 Het plaatsen van een dakkapel
 (15 november) 2021-1234
Ottersum – Veedijk 1 Het starten van een bed & breakfast 
 (17 november) 2021-1248

Verleende omgevingsvergunning
Gennep – Emmastraat 14 Het uitbreiden en verbouwen van een 
 woning (17 november) 2021-1039

Overige verleende vergunningen
Gennep Loterijvergunning (18 november)
 2021-1228 

Verlenging van de beslistermijn (met zes weken) 
Gennep – Prinses Marijkestraat 16 Het plaatsen van een dakkapel 
 (15 november) 2021-1089
Ottersum – Biezendijk 6a Het plaatsen van varkenshutten en een 
 kweekbak (16 november) 2021-1036

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

Zanoubia zoekt twee enthousiaste dames 
die de kar willen trekken! Zanoubia biedt
verrassingslunches aan en brengt deze naar 
jou toe. Onze culturele wereldkeuken bestaat 
uit 30 vrouwelijke vluchtelingen 
uit verschillende landen.

vrijwilligers Zanoubia

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

Na een tijdje kwam ik tot de volgende 
conclusie voor mezelf. Ja, natuurlijk. Je wilt 
immers laten weten wat je gedaan hebt 
en waar je voor staat. En ja, als raadslid 
maak je keuzes voor de toekomst. Ik ben 
mij hier dan ook zeer van bewust. Maar ik 
kijk wel naar de inwoners van Gennep en 
het liefste wil je dat iedere inwoner het met 
je keuzes eens is. Dat kan niet, er worden 
altijd inwoners benadeeld, weer anderen 

hebben er voordeel van. En ik heb hier een 
aandeel in. Van mij wordt tenslotte verwacht 
dat ik op grond van argumenten een 
weloverwogen keuze maak.   

Ik maak keuzes voor de toekomst, dat durf 
ik hardop te zeggen. Of deze goed of fout 
zijn, laat ik over aan het oordeel van de 
inwoners van Gennep. Maar ik maak keuzes 
naar eer en geweten en men mag mij er 

op aanspreken. Van zeer groot belang is 
voor mij altijd waarom we de dingen doen 
in de gemeente. Wat is het belang voor de 
inwoner?

Als je dit op een goede manier kunt 
uitleggen, kun je met voor- én tegenstanders 
het gesprek aangaan. Ik wens iedereen een 
fi jn gesprek toe.

Besluit hogere grenswaarden Wet Geluidhinder 
Kleefseweg 27-29
Het college van B&W maakt bekend dat zij ingevolge artikel 83 en artikel 110 van de 
Wet geluidhinder voornemens zijn tot vaststelling van hogere grenswaarden wegver-
keerslawaai. De hogere grenswaarde heeft betrekking op 6 nieuw te bouwen wonin-
gen op de locatie Kleefseweg 27-29 te Ven-Zelderheide.

Het besluit met bijbehorende stukken (akoestisch onderzoek) ligt ter inzage in het 
gemeentekantoor van 24 november 2021 tot en met 4 januari 2022. Tegen het besluit 
kunnen belanghebbenden tijdens de inzagetermijn schriftelijk beroep instellen bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 200.19, 2500 EA ’s-Gra-
venhage. 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. 

Ontwerpbestemmingsplan Teelebeekstraat ter inzage

Het college van B&W maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Teelebeek-
straat, achter Heiveld 41-41A’ ter inzage wordt gelegd.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een toevoeging van een bouwvlak voor 
de realisatie van 1 levensloopbestendige woning op het perceel Teelebeekstraat 
ong. te Milsbeek (kadastraal bekend gemeente Ottersum, sectie D, nummer 2175). 
Het ligt vanaf 25 november 2021 voor zes weken ter inzage in het gemeentekantoor 
van Gennep. Het ontwerp is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl 
(nummer: NL.IMRO.0907.BP21116TEELBSTRMIL-ON01) en 
www.gennep.nl/bestemmingsplannen. 

Zienswijze indienen
Tot en met 5 januari 2022 kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar 
voren brengen bij de gemeenteraad van Gennep, t.a.v. B&W van Gennep, Postbus 9003, 
6590 HD Gennep. Het is niet mogelijk om via e-mail een zienswijze in te dienen.

Besluiten Diekendaal 21 Heijen ter inzage
Het college van B&W maakt bekend dat ze als gevolg van artikel 83 en artikel 110 
van de Wet Geluidhinder hogere grenswaarden wegverkeerslawaai wil vaststellen. 
De hogere grenswaarden hebben betrekking op het ontwerp-bestemmingsplan op 
locatie Diekendaal 21 te  Heijen. 

Ontwerp-besluit ter inzage
Het ontwerp-besluit ligt met de bijbehorende stukken (akoestisch onderzoek) ter 
inzage op het gemeentekantoor van Gennep van 25 november 2021 tot en met 
5 januari 2022. Let op: in verband met het coronavirus is inzage tijdelijk alleen 
op afspraak mogelijk.  Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn een 
schriftelijke zienswijze tegen het ontwerp-besluit indienen bij het college van 
B&W van Gennep, Postbus 9003, 6590 HD Gennep.

Ontwerp-bestemmingsplan: inzage en beroep
Daarnaast is voor de betreff ende locatie het ontwerp-bestemmingsplan ‘Diekendaal 
21’ opgesteld. Dit ontwerp-bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen 
ook van 25 november 2021 tot en met 5 januari 2022 ter inzage in het gemeente-
kantoor van Gennep. U vindt deze documenten ook op www.ruimtelijkeplannen.nl 
(nummer: NL.IMRO.0907.BP20112DIEKEN21HEI-ON01). Iedereen kan een schriftelijke 
of mondelinge zienswijze indienen op het ontwerp-bestemmingsplan bij de gemeen-
teraad van Gennep, t.a.v. B&W van Gennep, Postbus 9003, 6590 HD Gennep. Het is 
niet mogelijk om via e-mail een zienswijze in te dienen. 

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Draaischijf Milsbeek

De gemeenteraad heeft op 8 november 2021 het bestemmingsplan ‘Milsbeek, 
Draaischijf e.o.’ gewijzigd vastgesteld. 

Dit bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een woonzorgcomplex 
met 18 woonzorgappartementen en 1 dienstwoning, 8 rijwoningen en 4 
levensloopbestendige 2-onder-1-kapwoningen op de nog onbebouwde gronden 
aan de Draaischijf te Milsbeek (kadastraal bekend OTS, sectie D nummer 4657 
gedeeltelijk). 

Inzage en beroep
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen vanaf 25 november 
2021 voor 6 weken ter inzage in het gemeentekantoor van Gennep. Tot en met 
donderdag 6 januari 2022 kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen. 
Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl
(nummer: NL.IMRO.0907.BP20113DRAAISCHMIL-VA01).  Onder ‘Documenten’ vindt u 
in de bekendmaking ook de procedure voor het indienen van een beroepschrift.

Hendrik-Jan van Essen, SP


