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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

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 25 januari 2022. Op 
www.gennep.nl/besluiten vindt u meer 
informatie.

Het college besluit:
• raadsvragen over het gemeentelijk 

beleid tegen mensenhandel 
schriftelijk te beantwoorden;

• raadsvragen over de kosten 
voor peuteropvang schriftelijk te 
beantwoorden;

• 6 van de 9 aanvragen voor initiatieven 
voor Spelen en Ontmoeten in de 
openbare ruimte te honoreren voor 
een totaalbedrag van € 49.500,-.

 College van B&W op bezoek bij Dichterbij
Op woensdag 25 januari bezocht het college van B&W Stichting Dichterbij. 
Het doel van het bezoek was kennismaken en informatie uitwisselen over de 
ontwikkelingen van Dichterbij en de toekomstvisie van de gemeente. 

Stichting Dichterbij is een 
zorgorganisatie voor mensen met 
een verstandelijke beperking. Het 
college werd tijdens het bezoek 
meegenomen in de ontwikkelingen 
in de gehandicaptenzorg. Ook de 
uitdagingen voor de toekomst werden 
besproken, zoals de toenemende vraag 
naar individueel geclusterd wonen en 
het binden van medewerkers. 

Burgemeester Hans Teunissen kijk terug op een leerzaam bezoek: “Het is 
belangrijk om de wederzijdse wensen en behoeftes in kaart te brengen. Dat doen 
we ook met andere partijen zoals woningcorporaties, andere zorgaanbieders en 
onderwijsinstellingen. Zo bereiden we ons samen voor op de toekomst.”

BsGW-aanslagen verstuurd
Deze  maand ontvangt u weer de jaarlijkse aanslag met gemeentelijke- en 
waterschapsbelastingen. Hierop staat ook de nieuwe WOZ-waarde van onroerende 
zaken, zoals woningen. De WOZ-waarde van huizen is belangrijk voor huizen-
bezitters, omdat de hoogte van een aantal belastingen hierop wordt gebaseerd.

Doordat de huizenprijzen afgelopen jaar opnieuw hard zijn gestegen, is ook de 
WOZ-waarde gestegen. De WOZ-waarde kan ook stijgen door bijvoorbeeld nieuw bouw, 
verbouw of niet eerder goed geregistreerde bijgebouwen. Vindt u de WOZ-waarde te 
hoog?  Dien dan niet direct bezwaar in, maar bel eerst met BsGW. De BsGW-taxateurs 
helpen u graag. Als het nodig is wordt de waarde direct aangepast. Dat bespaart tijd en 
voorkomt onnodige kosten. Kijk voor meer informatie op www.bsgw.nl/contact.

Integrale controle ACT! 
Interventieteam 
Het ACT! Interventieteam hield op 24 
januari een integrale controle op een 
vakantiepark in de gemeente Gennep. 
Aanleiding voor de controle was een 
handhavingsverzoek (brandveiligheid) en 
de huisvesting van arbeidsmigranten. De 
actie werd samen met toezichthouders 
van de gemeente en inspecteurs van 
de Nederlandse Arbeidsinspectie 
uitgevoerd. Waar overtredingen van de 
wet- en regelgeving zijn geconstateerd, 
worden passende maatregelen 
getroff en.

Onder regie van het ACT! Interventieteam 
zijn er regelmatig controles bij panden en 
locaties waarvan het vermoeden bestaat 
dat er sprake is van misstanden of het 
niet voldoen aan wet- en regelgeving. Het 
team kijkt naar zaken als brandveiligheid, 
illegale bewoning, vergunningen, inschrij-
ving Basisregistratie Personen (BRP) en 
signalen die kunnen duiden op ondermij-
nende criminaliteit. 

Het ACT! Interventieteam opereert in de 
acht Noord-Limburgse gemeenten 
Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de 
Maas, Mook en Middelaar, Peel en Maas, 
Venlo en Venray. Controles worden uitge-
voerd in samenwerking met de politie en 
met andere partners, zoals de Belasting-
dienst, de Nederlandse Arbeidsinspectie 
en de Douane. Maar ook met bedrijven 
zoals Enexis en WML.

Opening WoonHulp WijkLeerbedrijf 
Gennep
In januari 2022 is het WoonHulp WijkLeerbedrijf Gennep gestart. Een initiatief 
dat deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt opleidt en begeleidt naar 
een ondersteunende baan in de zorg. Als praktijkonderdeel van hun opleiding tot 
Woonhulp bieden deelnemers hulp en ondersteuning aan Gennepse wijkbewoners 
op het gebied van zorg en welzijn. Op woensdag 2 februari vindt om 14.00 uur een 
offi  ciële ondertekening plaats van de samenwerkingsovereenkomst tussen de 
verschillende partners. 

Het WoonHulp WijkLeerbedrijf in Gennep is tot stand gekomen in samenwerking 
met Calibris Advies, gemeente Gennep, INTOS, Buurtdiensten, Dichterbij, Pantein 
en Proteion Schoon. Het WoonHulp WijkLeerbedrijf Gennep werkt o.a. nauw 
samen met het Wijkplatform Gennep-West, Accent op ieders Talent en Synthese. 
Daarnaast ondersteunt het WSP Noord-Limburg dit initiatief door het verzorgen 
van een HARRIE-training voor de taakbegeleiders. Met het initiatief speelt het 
WijkLeerbedrijf in op de veranderingen in de zorgvraag, waarbij informele zorg en 
wijkgericht werken centraal staan.

Informele hulp
Het WoonHulp WijkLeerbedrijf is er voor alle inwoners van Gennep die een steuntje 
in de rug kunnen gebruiken. De hulp die vanuit het WoonHulp WijkLeerbedrijf 
wordt gegeven is informeel. Dat wil zeggen dat het hulp is die ook door een 
familielid, buren of vrienden gegeven kan worden. Helaas heeft niet iedereen 
deze mogelijkheid. Denk aan samen boodschappen doen, een wandeling 
of praatje maken of hulp bij het huishouden. Het mes snijdt dus aan twee 
kanten: wijkbewoners krijgen hulp die zij nodig hebben en de deelnemers doen 
werkervaring op, ronden op deze manier hun opleiding af en vinden hun weg naar 
de arbeidsmarkt bij één van de aangesloten zorgpartners.

Heeft u hulp nodig of kent u iemand die hulp goed kan gebruiken?
Neem dan contact op met coördinator Roos van Otterdijk via 
gennep@wijkleerbedrijf.nl. Het Woonhulp WijkLeerbedrijf is gevestigd in de 
Ontmoetingsruimte van Wijkplatform Gennep-West aan de Houthakkersgroes 5. 
Meer informatie vindt u op www.calibrisadvies.nl/woonhulpwijkleerbedrijfgennep. 

Openbare zittingen 
verkiezingen
Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen. In 
het kader daarvan organiseren het 
Hoofdstembureau en het Centraal 
Stembureau de komende periode 
openbare zittingen. 

De eerste zitting van het Centraal 
Stembureau is op 4 februari 2022 om 
16.00 uur in het gemeentekantoor 
van Gennep. Er wordt beslist over 
de geldigheid van de ingeleverde 
kandidatenlijsten, het handhaven van de 
daarop voorkomende kandidaten, het 
handhaven van de daarboven geplaatste 
aanduiding van een politieke groepering 
en de nummering van de geldig 
verklaarde lijsten. Wilt u tijdens deze 
zitting een bezwaar indienen? Meld u 
dan uiterlijk 3 februari om 17.00 uur aan 
via verkiezingen@gennep.nl en vermeld 
hierbij uw naam en telefoonnummer.

Op 18 maart 2022 om 10.00 uur 
is er een openbare zitting van 
het Hoofdstembureau in het 
gemeentekantoor. Die gaat over de 
vaststelling van de uitkomst van de 
stemming. Direct daarna is er een 
openbare zitting van het Centraal 
Stembureau over de vaststelling van 
de verkiezingen van de gemeente-
raadsleden. Ook tijdens deze zitting kunt 
u bezwaar indienen. Meld u hiervoor 
uiterlijk 17 maart om 12.00 uur aan via 
verkiezingen@gennep.nl en vermeld 
hierbij uw naam en telefoonnummer. 



Raadslid aan het woord Sport leeft in Gennep!
Onlangs mocht ik een inspirerende informatieavond bijwonen over het sportbeleid in onze  gemeente Gennep. Het was goed om te zien 
dat sport en bewegen zo leven in onze gemeente. Er is in jaren niet zoveel gedaan, en dat faciliteren wij graag. 

Dankzij de inspanningen van 
wethouder Peperzak en zijn 
enthousiaste team is gemeente 
Gennep inmiddels koploper in de 
regio qua sportbudget. Ik ben als 
raadslid trots op het realiseren 
van onze nieuwe sporthal, één 
van mijn speerpunten. Natuurlijk 
zijn er kanttekeningen. Zo 
beweegt onze jeugd te weinig. 
Hoe krijgen we onze kinderen 
weer de straat en sportvelden 
op? Voor kinderen wil ik het 
buitenspelen bevorderen middels 

meer en goede speelplekken en 
speelterreinen. Beweegtuinen, 
trapveldjes en ravotterreinen.

Mijn partij, CDA Gennep,  zet 
vol in op goede voorzieningen 
voor sport en bewegen, zowel 
in binnenruimten als in de 
publieke openbare ruimte. Dat 
betekent: goede sporthallen en 
gymzalen in iedere kern, alsook 
goede buitensportterreinen. 
Goede fiets- en wandelpaden. 
Het zwembad blijft uiteraard 

behouden. Wij willen sporten in 
verenigingsverband stimuleren. 
De vele (sport)verenigingen 
geven de gemeente Gennep haar 
unieke karakter. Het CDA staat 
pal voor al onze verenigingen. 
Wij maken ons dus hard om ook 
alle sportverenigingen voor de 
toekomst te behouden en waar 
nodig te versterken. 

Corona heeft individualisering in 
de sport versneld. Daarom heeft 
het CDA extra aandacht voor het 

individuele bewegen en sporten, 
zoals fietsen en mountainbiken, 
wandelen, hardlopen, vissen, 
paardrijden en schieten. Vitale 
en fitte mensen zijn gezonder en 
gelukkiger. Ons team is versterkt 
met sportieve jongeren als Yanick 
Cillessen, Dick van Dijck en Tren 
Weijers. Wij proberen het goede 
voorbeeld te geven. Doet u mee? 

Ronnie Rutten, CDA
r.rutten@gennep.nl 

 
   
   

Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning 
Gennep – Dr. Ariënsstraat 11 Het plaatsen van een dakkapel op de 
 achtergevel (26 januari) 2022-0102
Gennep – Picardie 147 Het realiseren van kamerbewoning 
 (21 januari) 2022-0078
Gennep – Zandstraat 21 Het verwijderen van een luifel (20 januari) 
 2022-0073
Heijen – De Grens 45 Het plaatsen en veranderen van diverse 
(ontwerp-omgevingsvergunning) bouwwerken (ter inzage van 3 februari 
 t/m 16 maart 2022) 2021-1038
Milsbeek – Heiveld 50 Het plaatsen van een tijdelijke woonunit 
 (25 januari) 2022-0095
Milsbeek – Kerkstraat 32 Het verbouwen van een pand (24 januari) 
 2022-0082
Ottersum – Kleefseweg 9 Het transformeren van een bestaand 
 klooster (26 januari) 2022-0099
Verleende omgevingsvergunning 
Gennep – Randweg Correctie: het bouwen van een 
 beheerdershut en schapenstal 
 (23 december) 2021-1009

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.

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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Twee ontwerpbestemmingsplannen ter inzage
Het college van B&W maakt bekend dat er twee ontwerpbestemmingsplannen 
ter inzage worden gelegd. Het eerste ontwerpbestemmingsplan, ‘Kleefseweg 
14’, voorziet in een wijziging van de bestemming ‘Recreatie-expositietuin’ in 
‘Recreatie-recreatiepark’ aan de Kleefseweg 14 in Ven-Zelderheide. Daarbij mogen 
maximaal 75 verblijfsaccommodaties worden gerealiseerd. Verder voorziet het 
plan in maximaal 800 m2 aan zelfstandige horecafunctie en mogen maximaal 5 
evenementen worden gehouden per jaar. Het tweede ontwerpbestemmingsplan, 
‘Hoek Heiveld – Teelebeekstraat Milsbeek’, gaat over de bouw van een woning op 
het voorerf van het perceel Heiveld 43/hoek Teelebeekstraat in Milsbeek. 

Beide ontwerpbestemmingsplannen liggen vanaf 3 februari 2022 voor zes weken 
ter inzage in het gemeentekantoor van Gennep. Let op: in verband met het 
coronavirus is inzage tijdelijk alleen op afspraak mogelijk. De ontwerpen zijn ook 
te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (Kleefseweg 14: NL.IMRO.0907.
BP22128KLEEWG14BUI-ON01, Hoek Heiveld – Teelebeekstraat: NL.IMRO.0907.
BP21126HEIVLD43MIL-ON01). Iedereen kan tot en met 16 maart 2022  een 
schriftelijke en mondelinge zienswijze naar voren brengen tegen de plannen 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.

Voornemen uitschrijven uit de BRP 

Het college van B&W heeft het voornemen de adresgegevens van onderstaande 
personen ambtshalve te wijzigen, volgens art. 2.21 en 2.22 van de Wet 
Basisregistratie Personen (BRP). Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen 
op het adres waarop zij in de BRP van de gemeente Gennep staan ingeschreven. 
Dat wil zeggen dat zij voor de gemeente, administratief gezien, verblijven op een 
onbekend adres en formeel niet meer in Nederland wonen. 

Het gaat om de volgende perso(o)n(en), die per 1 februari 2022 worden 
uitgeschreven: Moore, C.J. (geboren 05-01-1988, naar Onbekend), Ballah, Y. 
(geboren 06-06-1996, naar België), Maasbomme, S. van (geboren 16-02-2017, naar 
België), Nejjari, O. (geboren 14-05-1983, naar Onbekend), Hakmi, M. (geboren 02-
07-1979, naar Onbekend) en Mikus, D. (geboren 01-05-1995, naar Tsjechië). Deze 
personen kunnen een zienswijze indienen voor 1 maart 2022. Stuur de zienswijze 
naar Gemeente Gennep, Team Burgerzaken, Postbus 9003, 6590 HD in Gennep. 
Als u liever mondeling een zienswijze kenbaar maakt, bel dan naar (0485) 49 41 41 
voor een afspraak. Na verloop van de termijn om een zienswijze kenbaar te maken, 
nemen wij een definitief besluit.

Een ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld een 
uitkering, ziektekostenverzekering of het aanvragen van een paspoort of rijbewijs. 
Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw van AOW. Het is belangrijk om 
op het juiste adres ingeschreven te staan. 

Bijeenkomst over Ontmoeten, Meedoen en Ondersteunen
Op donderdag 24 februari is er van 19.00 tot 21.30 uur een bijeenkomst over Ont-
moeten, Meedoen en Ondersteunen (OMO). De bijeenkomst vindt plaats in zaal Pica 
Mare (onder voorbehoud van de coronamaatregelen). Het is een vervolg op eerdere 
bijeenkomsten en het doel is om samen concrete ideeën (door) te ontwikkelen. 
Wilt u deelnemen? Meld u dan van tevoren even aan. Dit kan tot en met 17 februari 
met een mail naar OMO@gennep.nl. Kunt u niet fysiek deelnemen? Dan is het ook 
mogelijk om digitaal aan te sluiten. Kijk voor meer informatie over OMO op 
www.gennep.nl/vollekrachtvooruit of mail naar OMO@gennep.nl. 


