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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 1 februari 2022. Op 
www.gennep.nl/besluiten vindt u meer 
informatie.

Het college besluit:
• de raadsinformatiebrieven over 

de stand van zaken rondom 
duurzaamheid en de lobby voor het 
verbeteren van de fi etsverbinding 
tussen Gennep en Oeff elt vast te 
stellen;

• de beleidsregel Diplomazwemmen 
2019 in te trekken en de beleidsregel 
Zwemmen voor kinderen uit gezinnen 
met een laag inkomen en kinderen 
met een beperking vast te stellen;

aan de gemeenteraad voor te stellen:
• het bestemmingsplan ‘Antoniusstraat 

Noord Ven-Zelderheide’ vast te 
stellen;

• het bestemmingsplan 
‘Teelebeekstraat, achter Heiveld 

 41-41A Milsbeek’ vast te stellen.

Gemeenteraad stemt in met 
bestemmingsplan haven Heijen
In de vergadering van 31 
januari heeft de gemeenteraad 
ingestemd met het 
bestemmingsplan haven Heijen. 
Het bestemmingsplan is een 
juridisch bindend document 
voor zowel de overheid, 
inwoners en bedrijven. In dat 
plan worden de gebruiks- en de 
bouwmogelijkheden vastgelegd 
voor een gebied. Dat betekent 
dat de bedrijven Teunesen Zand en Grint B.V en AVG Beheer kunnen starten met 
de voorbereidingen voor de uitbreiding. 

Het plan voorziet in de uitbreiding van de haven en het bedrijventerrein (ca. 12,6 
ha), een bijdrage aan de hoogwaterbescherming (toegangsgeul en draaikom ca. 
14,7 ha) en natuurontwikkeling, inclusief Maasheggen en het dassenleefgebied (ca. 
15,2 ha). Onder voorbehoud van het verlenen van de vereiste vergunningen en 
eventuele juridische procedures starten de werkzaamheden naar schatting in 2023.

Alternatieve ontsluiting
De raad heeft vastgesteld dat de nieuw aan te leggen afslag van de Hoofdstraat 
naar bedrijventerrein het Hoogveld is gerealiseerd voordat de uitgebreide 
haven in gebruik wordt genomen. Voor de alternatieve ontsluiting komt er een 
bestemmingsplanprocedure. In 2022 stellen de initiatiefnemers in overleg met de 
omwonenden een verkeerskundig ontwerp op. 

Meer informatie
De raadsvergadering van 31 januari is terug te bekijken via 
www.gennep.nl/gemeenteraad. Daar vindt u ook alle documenten bij het 
raadsvoorstel. Ook op www.gennep.nl/havenheijen vindt u meer informatie.

Onderzoeken Lob van Gennep
Op dit moment lopen er verschillende onderzoeken binnen het project Lob 
van Gennep. In dit bericht vindt u een update over het grondonderzoek en 
archeologisch onderzoek. 

Sinds oktober wordt een grondonderzoek uitgevoerd in het projectgebied. 
Met behulp van handmatige boringen wordt de eventuele aanwezigheid van 
verontreinigingen in de bodem onderzocht. Deze boringen worden in februari 
afgerond. Daarnaast wordt het draagvermogen van de bodem onderzocht met 
behulp van een sondeerwagen. In het gebied worden in totaal 340 sonderingen 
uitgevoerd. In Milsbeek zijn al enkele sonderingen uitgevoerd. Medio februari 
volgen sonderingen achter de steenfabriek en nabij de Bloemenstraat richting de 
N271. In Ven-Zelderheide starten begin februari de sonderingen ter hoogte van het 
landbouwgebied Zelder. Eind maart wordt het onderzoek uitgevoerd ten zuiden van 
de Kleefseweg in de omgeving van de dam. In Ottersum start het onderzoek eind 
februari in de buurt van de Henakker en de Kleineweg. Vanaf begin maart volgen 
sonderingen bij ’t Zand, de voetbalvelden van Achates en de Kleefseweg tot Parc 
Buitengewoon.

Naast het grondonderzoek, start deze maand een verkennend archeologisch 
booronderzoek. Dit onderzoek vindt voornamelijk plaats langs de (nieuwe) dijken en 
op de plekken waar het project de uiterwaard wil verlagen. Het onderzoek brengt in 
kaart of er op deze locaties een kans bestaat op aanwezigheid van archeologische 
resten. De resultaten bepalen of en waar vervolgonderzoek noodzakelijk is. Het 
verkennend onderzoek loopt de gehele maand februari. 

Kijk voor meer informatie over de onderzoeken op www.lobvangennep.nl/nieuws.  

Transitievisie Warmte 
vastgesteld
Op 31 januari heeft de gemeenteraad 
de Transitievisie Warmte voor Mook 
en Middelaar, Gennep en Bergen 
vastgesteld. De visie gaat over de 
meest realistische route om onze 
afhankelijkheid van het aardgas 
stapsgewijs af te bouwen. Hij is 
opgesteld met behulp van een enquête 
die door inwoners is ingevuld. We 
bedanken alle respondenten nogmaals 
hartelijk voor hun medewerking.

In Gennep lijken er slechts beperkt 
mogelijkheden te zijn voor een 
warmtenet. De meeste woningen zijn 
daarom aangewezen op een individuele 
warmtepomp. Dat hoeft niet op stel 
en sprong. De komende jaren richten 
we ons vooral op energiebesparing, 
bijvoorbeeld met ledverlichting en 
betere isolatie. Is uw cv-ketel aan 
vervanging toe? Dan is dat volgens de 
Transitievisie Warmte een goed moment 
om over te stappen op een warmtepomp 
of een hybride variant. 

De komende periode gaan we samen 
aan de slag met een aardgasvrije 
toekomst. Heeft u vragen over 
energiebesparing of duurzame 
warmtetechnieken? Dan kunt u terecht 
bij het Duurzaam Bouwloket Gennep 
via  www.duurzaambouwloket.nl/gennep. 
Wilt u de Transitievisie Warmte bekijken? 
Kijk op www.gennep.nl/aardgasvrijwonen. 

Webinar: Alcohol & drugs op 
de keukentafel

Praat u wel eens met uw kind over 
alcohol en drugs? Voor veel ouders is 
dit een lastig gespreksonderwerp, of 
misschien denkt u dat het niet nodig is. 
Toch is het belangrijk om experimenteel 
gedrag op tafel te krijgen. Waar drugs-
gebruik vroeger vooral beperkt bleef tot 
tabak, alcohol of cannabis, is de keuze 
tegenwoordig reuze. Naast cannabis, zijn 
onder andere MDMA (XTC), lachgas en 
cocaïne populaire drugs onder jongeren. 

Op dinsdagavond 15 februari verzorgen 
Jongerenwerk Synthese, Halt en het 
Team Preventie Vincent van Gogh 
het webinar ‘Alcohol & Drugs op de 
keukentafel’. Het webinar duurt van 
19.30 tot 20.30 uur en is bedoeld 
voor ouders uit de gemeenten Bergen 
en Gennep. U kunt het anoniem 
bezoeken. We hopen u tijdens het 
webinar handvatten te bieden om het 
gespreksonderwerp alcohol en drugs 
‘op de keukentafel’ te krijgen. Daarnaast 
praten we over hoe we jongeren kunnen 
bereiken en welke initiatieven over dit 
thema er al lopen. 

Aanmelden kan via  
www.gennep.nl/alcoholendrugs.

Raadsvergadering vervalt

De voorbereidende raadsvergadering 
van maandag 14 februari komt 
te vervallen. De eerstvolgende 
voorbereidende raadsvergadering is 
op maandag 21 februari.

Duurzaam wonen en leven
Wilt u graag duurzamer leven en wonen en energie én geld besparen? Maar weet 
u niet goed waar u moet beginnen? Op de website www.52wekenduurzaam.nl 
krijgt u iedere week eenvoudige tips om energie te besparen. Haal een pakketje 
bijvoorbeeld eens met de fi ets op bij een afl everpunt. Of plak folie achter de 
radiator, zodat warmte niet door de muur wegtrekt. Deze kleine stapjes maken het 
verschil. Samen werken we aan een duurzame gemeente Gennep.



Raadslid aan het woord Raadslid uit Heijen, voor Heijen
Op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Een bijzonder moment, ik ga een stapje terugdoen en zal niet terugkeren in de raad. Dit 
is dan ook mijn laatste raadscolumn.

Ik heb nooit onder stoelen of 
banken gestoken voorstander te 
zijn van uitbreiding van de haven 
en zo te zorgen voor behoud 
van Heijense banen. Daarbij 
heb ik me altijd sterk gemaakt 
voor verbeterpunten die nu ook 
gerealiseerd worden, zoals de 
alternatieve ontsluiting of het feit 
dat er geen containerterminal of 
opslagdepot onder water komt. 
De komende jaren zal ik  deze 
ontwikkeling nauwlettend blijven 
volgen. Voor Heijen hoop ik dat 
we nu vooruit kunnen kijken en 

als dorp samen met de gemeente 
aan de slag gaan. Op korte 
termijn is woningbouw essentieel. 
Plannen van 16 woningen op 
het kermissterrein en zo’n 12 
woningen op de paardenwei zijn 
onvoldoende. Laten we vaart 
maken met de circa 40 woningen 
die bij het sportpark kunnen 
ontstaan. 

Om de leefbaarheid te verbeteren 
is het belangrijk dat de Provincie 
zich als fatsoenlijke wegbeheerder 
gaat gedragen: na de herinrichting 

van de N271 is ons dorp de dupe 
geworden van geluidsoverlast.

Een zorgenpunt blijft het stijgend 
aantal arbeidsmigranten. Steeds 
meer Heijense huizen komen 
in handen van investeerders, 
waardoor onze jongeren het 
nakijken hebben. Namens de 
VVD heb ik me daarom ingezet 
voor een strenger beleid: om 
onaanvaardbare concentratie 
te voorkomen mag maximaal 
bij 5% van alle huizen per straat 
kamerverhuur plaatsvinden. In 

een straat met 20 woningen is 
dat maximaal 1 huis. Het beleid 
is er, nu moet de gemeente gaan 
handhaven!

Ik kijk terug op meer dan zes 
jaar raadslidmaatschap, een tijd 
waarin ik me altijd voor Heijen 
heb ingezet. De nieuwe raad en 
mijn partij wens ik veel succes 
om dit werk in het belang van alle 
inwoners voort te zetten!

Fred Knigge, VVD
f. knigge@gennep.nl

 
   
   

Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning 
Gennep – Anjerstraat 32 Het aanleggen van een inrit (2 februari) 
 2022-0139
Gennep – Kalboerstraat 3 Het verbouwen / aanpassen van een 
 tennisbaan (27 januari) 2022-0107
Gennep – Molenstraat 6 Het huisvesten van arbeidsmigranten  
 (1 februari) 2022-0125

Verleende omgevingsvergunning 
Gennep – Kleineweg 60 Het bouwen van een woonhuis (2 februari) 
 2021-1314
Gennep – Molenstraat 19 Van rechtswege verleend: het verbouwen 
 van een woning (1 februari) 2021-1256
Heijen – Nieuwwijkstraat 50 Het verwijderen van een draagmuur op de 
 begane grondd (2 februari) 2022-0007

Overige verleende vergunningen 
Gennep – Europaplein Standplaatsvergunning: aanvraag 
 standplaatsvergunning (31 januari) 
 2022-0061
Milsbeek Collectevergunning: aanvraag 
 collectevergunning op 8 april 2022 
 (2 februari) 2022-0103
Milsbeek Collectevergunning: het verkopen van 
 potgrond 2022 (28 januari) 2022-0092

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.
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De raad heeft besloten
De eerste raadsvergadering van 2022 kende meteen een overvolle agenda met maar 
liefst 19 punten en een stroom aan amendementen en moties (12). 

Met de uitbreiding van de haven Heijen als hoofdgerecht, een inspreker en diametraal 
tegengestelde opvattingen in de raad daarover, beloofde het een lange avond te 
worden. Dat laatste viel uiteindelijk mee, want om exact 23.00 uur viel de hamer voor 
het laatst. Toen was de uitbreiding van de haven beklonken met de stemmen van 
de fracties van CDA, SP, VVD en ELsss vóór en die van D66 en PvdA tegen. Er komt 
een nachtverblijf bij de haven voor incidentele overnachtingen van truckers, een 
vogeleiland, een nieuwe locatie voor de woonarkbewoners die dat wensen en een 
gebiedscoördinator om te kijken naar de toekomstige integrale ontwikkeling van Heijen. 
De raad bepaalde verder dat het voorstel voor de alternatieve ontsluiting van de haven 
uiterlijk in januari 2023 in de raad moet liggen. Of met deze besluiten de gemoederen 
tot rust zijn gekomen in Heijen zal nog moeten blijken.

Het voorstel om een appartementencomplex te bouwen op de plek van de 
voormalige bakkerij aan de Rijksweg in Milsbeek ging er nu bij hamerslag door. De 
overeenstemming die ten langen leste was bereikt tussen de initiatiefnemer en de 
buurman De Haas Verhuur over een geluidsvoorziening was daarvoor verantwoordelijk.

De SP riep het college nog op tegen de voorgenomen privatisering te zijn van de 
ambulancedienst die nu in Zuid-Limburg op de rol staat. In onze regio is die al 
geprivatiseerd. De burgemeester gaf aan dat je best tegen privatisering kunt zijn, maar 
dat Gennep daar helemaal niet over gaat. Daar had hij wel een punt, want de raad 
stemde op de indieners na tegen die motie. 

Tot slot stelde het CDA nog wat vragen over het doorgaan van de carnaval. De 
burgemeester gaat deze week weer in overleg met de carnavalsverenigingen om 
te bezien wat er in coronatijd verantwoord mogelijk is. Over eventuele financiële 
compensatie, zoals bij de 11e van de 11e, gaf hij nu aan dat hij daar geen enkele 
toezegging over wilde doen.

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning 
ter inzage
Het college van B&W maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Rijksweg 
41 Milsbeek’ ter inzage wordt gelegd. Het ontwerpbestemmingsplan, dat ziet op de 
omzetting van een agrarisch bedrijfsperceel naar een woonperceel, ligt vanaf 10 
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. 
Het ontwerpbestemmingsplan is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.0907.BP22136RIJKSW41MIL-ON01). Tot en met 23 maart 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.

Naast het ontwerpbestemmingsplan, ligt er ook een ontwerp-omgevingsvergunning 
ter inzage. Het gaat om een omgevingsvergunning voor het herbouwen van 
een schuur aan de Baasestraat 6 in Ottersum. Er is een omgevingsvergunning 
aangevraagd met de activiteiten ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening’. Ook de ontwerp-omgevingsvergunning ligt vanaf 10 februari 
voor zes weken ter inzage in het gemeentekantoor. Daarnaast is deze te raadplegen 
via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0907.PB22133BASESTR6OTT-ON01). Tot en 
met 23 maart kan iedereen een schriftelijke en mondelinge zienswijze naar voren 
brengen bij het college van B&W, Postbus 9003, 6590 HD Gennep.

Starters meet-up BiblioPlus
Op dinsdag 15 februari van 19.30 tot 21.00 uur organiseren BiblioPlus en het 
Maasvallei Netwerk een starters meet-up. Startende ondernemers kunnen gratis 
online deelnemen. Tijdens de meet-up sluit ondernemer Joyce Dost van Joyce 
Dost Onderwijs en communicatie aan als gastspreker. Ze vertelt over haar reis 
als zelfstandige, deelt tips en ervaringen en beantwoordt vragen. Kijk voor meer 
informatie op www.biblioplus.nl.


