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

Het college besluit:
• een vergunning te verlenen aan 

stichting Biologische stadstuin 
‘Down to Earth’ Gennep voor het 
tijdelijk gebruiken van gronden voor 
agrarische activiteiten, het bouwen 
van twee tijdelijke bouwwerken en 
het tijdelijk verkopen van ter plaatse 
geteelde landbouwgewassen op het 
perceel Biezendijk 6 in Ottersum. 

Pop-up vaccinatielocatie in Gennep
Afspraak maken is niet nodig

Op vrijdag 18 en zaterdag 19 februari opent GGD LimburgNoord een tijdelijke 
popup vaccinatielocatie in het gemeentekantoor van Gennep. Daar kan iedereen 
van 12 jaar en ouder terecht voor een coronavaccinatie. U kunt er voor de 1e prik, 
2e prik of booster (de laatste alleen voor 18+) binnenlopen zonder afspraak. Zorg 
wel dat u uw legitimatiebewijs bij u heeft. De locatie is op vrijdag 18 februari 
geopend van 11.00 tot 19.00 uur. Op zaterdag 19 februari kunt u er van 9.00 tot 
16.00 uur terecht. 

Vaccinatie voor kinderen van 5 tot en met 11 jaar
Kinderen van 5 tot en met 11 jaar kunnen voor een COVIDvaccinatie terecht 
tijdens speciale kinderuren in de locaties Roermond en Venlo. Kijk hiervoor op 
www.ggdlimburgnoord.nl/coronavirus. Het is mogelijk om zonder afspraak een 
vaccinatie te halen voor de kinderen. Let op: toestemming is vereist van beide 
ouders als men voor een vaccinatie voor kind(eren) komt.

Weer fi t na corona 
Veel mensen die corona hebben 
gehad, ervaren hiervan nog dagelijks 
de gevolgen. Ze hebben bijvoorbeeld 
last van ademhalingsproblemen of 
vermoeidheidsklachten. Deze klachten 
kunnen maandenlang aanhouden. 
Gennep Doet Mee en Gennep Vitaal 
bieden, met dank aan een subsidie 
vanuit Provincie Limburg, gratis 
beweeglessen aan voor 50-plussers die het coronavirus hebben gehad. 

Het doel van de lessen is dat deelnemers zicht beter gaan voelen en werken aan 
een gezonde leefstijl. Beweegcoach Olga: “Het is belangrijk om niet bij de pakken 
neer te gaan zitten. Blijf in beweging om de conditie te verbeteren en de spieren te 
versterken en werk zo op eigen tempo aan de gezondheid.”

Samen met gediplomeerde beweegcoaches gaan de deelnemers tijdens de lessen 
aan de slag met conditie, kracht, lenigheid en balans. De eerste beweegles is 
op 9 maart van 19.15 tot 20.15 uur in de gymzaal in Heijen. Daarnaast is er een 
ochtendgroep, die start op 18 maart van 9.15 tot 10.15 uur in buurthuis VanOns in 
Gennep. De groepen bestaan uit minimaal 10 en maximaal 20 deelnemers. 
Wilt u zich aanmelden? Stuur dan een email naar olga@gennepdoetmee.nl.

Gemeente Gennep ondersteunt 
ondernemers
De aanhoudende coronacrisis raakt helaas veel ondernemers. Als gemeente 
bieden we u graag een helpende hand. Dagen de huidige omstandigheden u 
uit om (opnieuw) over uw toekomst na te denken? Dan denken wij, als u daar 
behoefte aan heeft, graag met u mee in een persoonlijk gesprek.

We kunnen het bijvoorbeeld hebben over ideeën voor nieuwe bedrijfsconcepten 
of over fi nanciële zorgen. Ook denken we met u mee als u overweegt om (deels) 
in loondienst te gaan werken. Samen kijken we naar de mogelijkheden. Onder 
bepaalde voorwaarden kunnen we bijvoorbeeld (een deel van) een scholings en/of 
coachingstraject vergoeden. Daarnaast kunnen we u doorverwijzen naar passende 
interne of externe dienstverleners. 

Wilt u meer weten of een afspraak maken? Neem dan contact op met bedrijven
contactfunctionaris Mieke Thijssen via 0622199937 of m.thijssen@gennep.nl. 

Veel enthousiasme voor 
De BeestenBende

Eind vorig jaar werd in onze gemeente De 
BeestenBende geïntroduceerd. Inmiddels 
zijn er al veel kinderen lid en dat aantal 
stijgt nog steeds. We hoopten dat er eind 
dit schooljaar 75 kinderen lid zouden zijn. 
Maar nu, halverwege het schooljaar, zijn 
er al 85 BeestenBenders in de gemeente 
Gennep! 

Leden van De BeestenBende beschermen 
de dieren in hun buurt tegen zwerfafval. 
Daarvoor lopen ze bijvoorbeeld 
maandelijks een opruimrondje, samen 
met schoolvriendjes en vriendinnetjes 
en een begeleider. Alle kinderen van 
6 tot en met 12 jaar kunnen gratis lid 
worden van De BeestenBende. Wilt u 
meer informatie? Kijk op 
www.mijnbeestenbende.nl. 

Aanwijzing zwemlocaties
Waterschap Limburg wil de zwemlocaties in oppervlaktewateren voor 2022 aanwijzen 
en heeft hiervoor ontwerpbesluiten opgesteld. In de gemeente Gennep gaat het 
om de locatie Recreatiestrand Camping De Bloksberg. Het ontwerpbesluit ligt van 
14 februari tot en met 28 maart 2022 ter inzage bij het Waterschap Limburg in 
Roermond en in het gemeentekantoor van Gennep. Tijdens de inzagetermijn kunnen 
belanghebbenden een schriftelijke zienswijze indienen bij het Waterschap Limburg, 
Postbus 2207, 6040 CC Roermond onder vermelding van ‘Aanwijzing zwemlocaties’.

De gemeenteraad vergadert
De raad staat aan het hoofd van de 
gemeente en stelt de grote lijnen vast 
voor het beleid. Maandag 21 februari 
2022 om 20.00 uur vindt er een 
voorbereidende raadsvergadering plaats 
o.a. over onderstaande onderwerpen.

• Actualisering MJOP gebouwen en 
sportaccommodaties

• Vaststelling bestemmingsplan 
‘Antoniusstraat Noord VenZelderheide’

• Vaststelling bestemmingsplan 
‘Teelebeekstraat, achter Heiveld 4141A 
Milsbeek’

• Ingediende verzoeken tot agendering 
door de fractie PvdA, ELsss en VVD

Op www.gennep.nl/gemeenteraad staan 
de volledige agenda en bijbehorende 
documenten. Ook vindt u er informatie 
over hoe u kunt inspreken. De 
vergadering wordt via de website van 
de gemeente en de kanalen van Gennep 
News uitgezonden.

 Informatiebijeenkomst 
woningbouw Heijen

Donderdag 17 februari 2022 om 19.30 
uur is er (onder voorbehoud van de 
dan geldende coronamaatregelen) 
een informatiebijeenkomst in D’n 
Toomp in Heijen. De bijeenkomst gaat 
over de woningbouwplannen aan de 
Nieuwwijkstraat, ook wel bekend als 
het kermisterrein. Op dit moment is 
het plan dat er betaalbare woningen 
komen, bestemd voor de starters in 
Heijen. Omwonenden hebben een 
persoonlijke uitnodiging ontvangen voor 
de bijeenkomst. 

De dorpsraad vertelt tijdens de 
informatiebijeenkomst meer over 
haar ideeën voor deze locatie en voor 
Heijen in het algemeen. Verder geeft 
projectontwikkelaar Kolat uitleg over 
de bouw van betaalbare woningen en 
de fi nanciering ervan voor met name 
starters op de woningmarkt. Daarnaast 
is er natuurlijk ruimte voor bezoekers 
om hun ideeën, suggesties en wensen 
voor deze locatie te delen. 



Raadslid aan het woord En het toverwoord is… participatie!
Een raadslid vertegenwoordigt de inwoners en heeft in zekere zin ook een ombudsfunctie. D66 Gennep vindt dat we inwoners aan de 
voorkant meer echte invloed moeten geven. Inspraak achteraf, als alles al in kannen en kruiken is, leidt tot frustratie, boosheid en een 
gevoel van machteloosheid. 

De nieuwe semipermanente 
sporthal is een goed voorbeeld 
van hoe participatie tot mooie, 
gedragen projecten kan leiden. 
Te vaak gaat het echter niet goed, 
met als grootste voorbeeld de 
haven in Heijen. Ook in Milsbeek 
ging het niet goed. Daar kregen de 
omwonenden de tekeningen voor 
de Draaischijf pas te zien toen 
deze al bijna ter besluitvorming 

klaarlagen. Hoe is het toch 
mogelijk om zoveel inwoners 
teleurgesteld en boos te krijgen?

In Gennep kan het nog goed 
komen. Door bouw bij de 
Gennepermolen zal onze 
skyline binnenkort ingrijpend 
veranderen, voor de broodnodige 
woningbouw. Ook hier is 
behoorlijk veel weerstand. Er is 

zelf al een petitie aangeboden die 
door bijna 600 mensen onder
tekend is, voor het behoud van 
de Gennepermolen en om af te 
zien van hoogbouw op die plek. 
Ook hier zijn er al veel mooie 
ideeën geopperd. Wat er ook 
gebouwd wordt, de ene zal het 
prachtig vinden, de ander eeuwig 
zonde. Waar het uiteindelijk om 
gaat is dat mensen zich gezien 

en gehoord voelen in plaats van 
machteloos. Voor de ‘houtkade’ 
is het misschien nog niet te laat. 
Te laat om te zorgen dat er een 
plan komt waar we blij en trots 
van worden. Eens kijken wat de 
praktijk de komende maanden  
uitwijst…

Anke Sonnemans, D66
a.sonnemans@gennep.nl

 
   
    

Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning 
Gennep – Markt 6 Het wijzigen van de topgevel van een 
 woning (8 februari) 20220164
Gennep – Steendalerstraat 75 Het aanleggen van een uitrit (7 februari) 
 20220154
Gennep – Zwaluwstraat 74 Het zakelijk gebruiken van een gedeelte 
 van de woning (3 februari) 20220146
Heijen – Hoofdstraat 57h Het plaatsen van een dakkapel op de 
 zijgevel (6 februari) 20220150
Milsbeek – Langstraat 66a Het aanleggen van een inrit (8 februari) 
 20220166

Verleende omgevingsvergunning 
Gennep – nabij Brabantweg 15 Het handelen in strijd met regels 
 ruimtelijke ordening (7 februari) 20211187

Overige verleende vergunningen 
Gennep – Europaplein Standplaatsvergunning voor een foodtruck 
 (10 februari) 20220104
Gennep – Hoekweg 84 Vergunning obstakels op de openbare weg: 
 het plaatsen van een bouwkraan 
 (8 februari) 20220114 

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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Weer Groene Bonnen beschikbaar

Op 10 januari startte de Groene Bonactie voor huurders. Binnen een week 
waren alle bonnen vergeven en veel huurders hebben hun woning inmiddels 
verduurzaamd met bijvoorbeeld ledlampen, radiatorfolie en tochtstrips.  

Niet iedereen die een bon heeft aangevraagd, heeft deze ook verzilverd. Dat moest 
binnen 3 weken na aanvraag. Inmiddels zijn er hierdoor weer ruim 100 bonnen 
vrijgekomen. Bent u huurder en is het u eerder niet gelukt een Groene Bon aan 
te vragen? Dan kan dat nu alsnog via gennep.groenebon.nl. Ook voor particuliere 
huurders zijn er nog Groene Bonnen beschikbaar. Deze kunt u per mail aanvragen 
via gelg@gennep.nl.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Haven Heijen
Gemeente Gennep heeft een bestemmingsplan voor de haven in Heijen vastgesteld. 
Het bestemmingsplan is gericht op de uitbreiding van de haven in Heijen, 
gecombineerd met natuurontwikkeling en hoogwaterbescherming. Mede ter 
onderbouwing van dit plan is een Milieueffectrapport (MER) opgesteld.

Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang van 
donderdag 17 februari 2022 voor 6 weken ter inzage in het gemeentekantoor 
van Gennep. In verband met het coronavirus is inzage tijdelijk alleen op afspraak 
mogelijk. Tot en met donderdag 31 maart 2022 kunnen belanghebbenden een 
beroepschrift indienen. 

Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via www.gennep.nl/havenheijen en 
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0907.BP20325VA01). Onder ‘Documenten’ 
vindt u in de bekendmaking op die laatste website ook de procedure voor het 
indienen van een beroepschrift.

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 personen, die per 15 februari 2022 worden uitgeschreven: 
Moujahid, K (geboren 08041985, naar Onbekend) en Payungdee, R. (geboren 
10052005, naar Thailand). Deze personen kunnen een zienswijze indienen voor 
15 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.

Het is belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan. 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.

Bestemmingsplannen (gewijzigd) vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 31 januari 2022 het bestemmingsplan ‘Milsbeek, Rijksweg 
35’ gewijzigd vastgesteld. Dit bestemmingsplan ziet op woningbouwontwikkeling 
(11 sociale huurappartementen en 7 levensloopbestendige woningen) op het 
perceel Rijksweg 35 te Milsbeek. Het bestemmingsplan ligt vanaf donderdag 
17 februari 2022 voor 6 weken ter inzage in het gemeentekantoor van Gennep. 
In verband met het coronavirus is inzage tijdelijk alleen op afspraak mogelijk. 
Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.
IMRO.0907.BP2011RIJKSW35MILVA01). Tot en met donderdag 31 maart 2022 
kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen.  

Daarnaast heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Kleefseweg 2729 
VenZelderheide vastgesteld’. Ook dit plan ziet op woningbouwontwikkeling (15 
woningen voor starters en doorstromers), nu op het perceel Kleefseweg 2729 
te VenZelderheide. Dit bestemmingsplan ligt vanaf donderdag 17 februari 2022 
voor 6 weken ter inzage in het gemeentekantoor. Het bestemmingsplan is ook te 
raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0907.BP21121KLE2729VEZ
VA01). Tot en met donderdag 31 maart 2022 kunnen belanghebbenden een 
beroepschrift indienen.


