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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 – 17.00 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
Vanwege de coronamaatregelen is het 
gemeentekantoor de komende tijd op 
maandag tot 17.00 uur geopend, in plaats
van tot 19.00 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 23 november 2021. 
Op www.gennep.nl/besluiten vindt u 
meer informatie.

Het college besluit:
• het ontwerpbestemmingsplan 

“Antoniusstraat Noord Ven-
Zelderheide” ter inzage te leggen;

• de opdracht tot schoonmaak van het 
gemeentekantoor te gunnen aan SMB 
Willems voor de duur van 2 jaar met 
een verlengingsmogelijkheid van 2 
keer 2 jaar;

• het bestreden besluit in stand te laten 
en de vergunning voor het plaatsen 
van het tijdelijke kunstwerk aan de 
Veedijk in Ottersum defi nitief te 
verlenen.

Zeldzame vondst tijdens archeologisch 
onderzoek Genneper Huys
In september is er bij het Genneper Huys een proefsleuvenonderzoek gedaan. Het 
doel hiervan was om te kijken hoe de ruïne het best behouden kan worden. Bij het 
onderzoek werd een zeldzame vondst gedaan: er zijn muurresten gevonden van een 
achthoekige toren uit de 12e eeuw.

Een speciale ontdekking
Al op de eerste dag stuitten de 
archeologen op deze bijzondere 
ontdekking. Archeologen Sjaak 
Mooren en Ingrid Cleijne: “De 
vondst van de achthoekige toren is 
voor Nederland heel speciaal. Je ziet 
ze wel eens bij kerken, maar zelden 
bij kastelen. Daar zijn er maar een 
paar van in Nederland en de rest 
van Noordwest-Europa.”

Een imposante verschijning
“We denken dat de toren ongeveer 15 à 20 meter hoog is geweest. Voor die tijd een erg 
imposante verschijning. De vorm is zeldzaam. Waarschijnlijk is hier voor gekozen om 
indruk te maken. De meeste kasteeltorens zijn immers vierkant, rechthoekig of rond.” 
Naast de vondst van de toren heeft het onderzoek nog meer bruikbare informatie 
opgeleverd. Die wordt nog verder onderzocht. 

Het onderzoek
Dankzij het archeologisch onderzoek wordt er meer duidelijk over bijvoorbeeld 
de staat van de ruïne, de samenhang tussen de verschillende onderdelen en de 
bouwgeschiedenis. Al deze informatie is nodig om een goed plan te maken voor het 
behoud van de ruïne. Dit plan wordt gezamenlijk opgesteld door de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed, gemeente Gennep, provincie Limburg en Staatsbosbeheer.

Meer informatie
Van de opgravingen zijn fi lmbeelden gemaakt, waarin de archeologen meer uitleg 
geven over het onderzoek en over de vondst van de toren. Bekijk de beelden op 
www.gennep.nl/genneperhuys. 

 Fitheidstesten in Milsbeek
Gennep Doet Mee organiseerde op 19 
november samen met Gennep Vitaal, 
Pantein en ESP Gezondheid & Sport-
centrum de eerste fi theidstesten voor 
70-plussers in Milsbeek. Ruim 30 
inwoners uit Milsbeek deden mee. 

Tijdens de fi theidstest werd onder andere 
hun conditie, spierkracht, balans en 
fl exibiliteit gemeten. Na de test kregen ze 
een persoonlijk advies aan de hand van 
de resultaten. Gelukkig waren die over 
het algemeen positief. De meeste deel-
nemers deden al volop aan sporten en 
bewegen. Ook konden de beweegcoaches 
een aantal deelnemers enthousiasmeren 
voor verschillende beweegactiviteiten in 
en rondom Milsbeek.

Heeft u ook interesse om uw gezond- 
en fi theid te laten testen? Neem dan 
contact op met beweegcoach Olga via 
olga@gennepdoetmee.nl om te kijken 
naar de mogelijkheden. 

Gennepse ondernemers en instellingen 
steken koppen bijeen tegen uitdagingen 
arbeidsmarkt
De coronacrisis zorgt economisch gezien voor roerige tijden. Na een periode van 
hoge werkeloosheid is er op dit moment sprake van krapte op de arbeidsmarkt. 
Ondernemers krijgen hun vacatures niet gevuld. Gemeente Gennep organiseerde 
daarom een ontbijtsessie waarbij ondernemers, zorginstellingen en het onderwijs 
samenkwamen. De ontbijtsessie is een tweedelig evenement met als doel 
gezamenlijk tot oplossingen te komen voor de uitdagingen op de arbeidsmarkt.

Succesvolle eerste sessie
Op dinsdag 23 november werd de eerste digitale ontbijtsessie georganiseerd. Aanwezig 
waren ondernemers en afgevaardigden van zorg- en onderwijsinstellingen uit de regio. 
In totaal sloten ruim veertig mensen aan. Zij werden toegesproken door voormalig 
TEDx-spreker Jan Scheele, die de rol van presentator op zich nam. Scheele startte de 
ochtend door kort in gesprek te gaan met wethouders Janine van Hulsteijn en Rob 
Janssen over hun inzet voor de Gennepse economie. 

Inspirerende sprekers
Ook waren er sprekers uitgenodigd, die een aantal speerpunten meegaven. De eerste 
spreker, Jeroen de Quillettes van het UWV, onderstreepte het belang van het hebben 
van een open instelling bij het zoeken naar werknemers. Bijvoorbeeld voor mensen 
met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. De tweede spreker, Frank van Gool van 
uitzendbureau OTTO Work Force, adviseerde de focus te leggen op arbeidsmigranten, 
ofwel internationale werknemers. 

Tweede sessie op 16 december
Als laatste lichtte Eric de Maeyer, beleidsadviseur bij de gemeente Gennep, de aan-
wezigen in over kansrijke projecten die momenteel al in de regio zijn uitgezet. Dit om de 
groep te inspireren tot het bedenken van hun eigen initiatieven. De mogelijkheid hiertoe 
krijgen zij tijdens de volgende sessie, die staat gepland op donderdag 16 december. 

 Aanplant bomen Zwarteweg 
Milsbeek 

Gemeente Gennep start binnenkort met 
de aanplant van een aantal bomen langs 
de Zwarteweg in Milsbeek. Het gaat om 
het gedeelte buiten de bebouwde kom 
tot aan De Diepen. 

Tijdens de reconstructie van de Zwarte-
weg kwam een burger met het idee voor 
de aanplant van de bomen in dit gebied. 
Dit past goed in ons bomenplan, dus 
we zijn er mee aan de slag gegaan. We 
kunnen zo’n 45 bomen een duurzame 
standplaats bieden. Het gaat om lindes, 
iepen, essen, haagbeuken en enkele 
wintereiken. De bomen worden verspreid 
geplaatst aan beide kanten van de weg, 
waarbij we natuurlijk rekening houden 
met de verkeersveiligheid. TOP Sport en 
Groen zal de bomen planten. Naar ver-
wachting staan ze er nog voor kerstmis. 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? 
Neem dan contact op met gemeente 
Gennep via (0485) 49 41 41 en vraag naar 
Bart Sanders of Gerrie Kamps. 

 Cadeautip: de Gennepse 
kinderboeken
Ken jij de Gennepse kinderboekenreeks 
al? Inmiddels zijn er 3 kinderboeken 
verschenen over de geschiedenis van 
Gennep, geschreven door Gerard 
Sonnemans. Het eerste boek, ‘Ridder of 
monnik’, verscheen in 2019 en gaat over 
het neefje van de beroemde Norbertus 
van Gennep. Het tweede boek, ‘Sterren-
kind’, verscheen in 2020 en gaat over 
het Joodse meisje Selly Andriesse, dat 
in Gennep woonde tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Het derde boek is dit jaar 
verschenen. Het heet ‘De onvoltooide 
reis’ en gaat over de komst van de 
Molukkers naar Gennep. Kijk voor 
de prijzen en de verkooppunten op
www.visitgennep.nl/kinderboeken. Welk 
boek vraag jij voor Sinterklaas of kerst? 



Raadslid aan het woord Regeren is vooruitzien

8 november was de raadsvergadering grotendeels gewijd aan de begroting. Bij de behandeling daarvan blikken we als raadsfracties 
vooruit en terug. Dit is het moment waarop we als raad aan kunnen geven waar wij vinden dat het college aandacht aan moet schenken. 
Vanuit mijn partij, de SP, zijn dat vooral de sociale aspecten. Als fractiespecialist ruimtelijke ordening streef ik er naar dat de ruimte zo 
wordt ingericht dat de mens zich daar wel bij voelt.

 
   
    

Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning 
Gennep – Zandstraat 8 Het verbouwen van een pand 
 (18 november) 2021-1249
Heijen – Nieuwwijkstraat 13a Het verlagen van de stoep 
 (23 november) 2021-1251

Verleende omgevingsvergunning 
Gennep – Nijmeegseweg 37 en 39 Het realiseren van twee inritten 
 (16 november) 2021-0788
Milsbeek – Oudebaan 59 Het aanleggen van een inrit 
 (16 november) 2021-1121

Overige verleende vergunningen 
Gennep – Zandstraat 1 Vergunning obstakels op openbare 
 weg: het plaatsen van een container en 
 hekwerk (22 november) 2021-1174 

Verlenging van de beslistermijn (met zes weken) 
Gennep – Zandstraat 47 Het verbouwen en uitbreiden van een 
 pand met appartement (25 november) 
 2021-1075

Besluit milieumelding 
Gennep – Moutstraat 221 Het starten van een bedrijf (22 oktober) 
 2021-1156
Heijen – De Grens 6f Het starten van een bedrijf (2 oktober) 
 2021-1082

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.

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 – Fonni Klösters (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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Hoewel wij momenteel in alle kernen 
bouwen, is er reden tot ongerustheid voor 
de toekomst. Naar mijn mening hebben we 
te weinig grond in bezit om in de toekomst 
woningbouw, ook voor de lagere inkomens, 
mogelijk te maken. Te veel afhankelijkheid 
van projectontwikkelaars, zoals nu het  
geval is, brengt de bouw van woningen  
voor starters en sociale huur in gevaar! 
Het was daarom goed dat het college 

toezegde dat zij gaat onderzoeken hoe 
ze zich in de nabije toekomst weer actief 
op de grondmarkt kan begeven. Graag 
zou ik in de toekomst ook zien dat er 
voor de goedkopere koophuizen een 
zelfbewoningsplicht zou worden ingesteld. 
De mogelijkheden daartoe zijn nu nog te 
beperkt; landelijke wetgeving moet dit nog 
verder mogelijk maken.

Voor het gebied tussen de Niers en 
het Reichswald wordt versneld een 
visie opgesteld om te voorkomen dat 
beslissingen die verband houden met de 
Lob van Gennep, zoals de verplaatsing van 
de sportvelden, later conflicteren met de 
wens van bouwlocaties of de gewenste 
verkeersstructuur rond Ottersum en Ven-
Zelderheide.

Hans Frentz, SP

Ontwerpbestemmingsplan ‘Antoniusstraat 
Noord Ven-Zelderheide’  ter inzage

Het college van B&W maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 
‘Antoniusstraat Noord Ven-Zelderheide’ ter inzage wordt gelegd. Deze publicatie 
dient tevens te worden opgevat als de kennisgeving als bedoeld in artikel 1.3.1. 
Besluit ruimtelijke ordening.

Het ontwerpbestemmingsplan, dat voorziet in de toevoeging van 1 extra bouwkavel 
(na herverkaveling van de uit te geven gronden) aan de noordkant van de 
Antoniusstraat te Ven-Zelderheide, ligt met ingang van donderdag 2 december 
2021 voor 6 weken ter inzage in het gemeentekantoor van Gennep. 
Let op: in verband met het coronavirus is inzage tijdelijk alleen op afspraak 
mogelijk. Het ontwerpbestemmingsplan is ook te raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0907.BP21123ANTNOORDVEZ-ON01) 
en www.gennep.nl/bestemmingsplannen.

Tot en met woensdag 12 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.

Bouw extra sporthal in Gennep van start

Dinsdag 23 november ging na 
maanden van voorbereiding 
de bouw van de extra 
sporthal aan de Picardie in 
Gennep van start. Wethouder 
Rob Peperzak en Sjors van 
Vorstenbos, directeur van 
SPANTECH, waren aanwezig 
om een korte toelichting te 
geven op de bouw. Deze 
week wordt het frame van de 
sporthal gebouwd, waarna 
deze de komende weken voorzien wordt van wanden en een dak. Volgens planning 
is de sporthal in februari 2022 klaar voor gebruik.

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. U krijgt direct te zien of er al een melding is gedaan op dezelfde 
locatie. 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.


