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

Het college besluit:
• de evaluatie Ecologisch 

Maaibeheer 2021 vast te stellen 
en de raad te informeren met een 
raadsinformatiebrief;

• het ontwerpbestemmingsplan 
“Herontwikkeling voormalige 
steenfabriek Milsbeek” ter inzage te 
leggen.

OMO-bijeenkomst verplaatst 
naar 9 maart

De bijeenkomst over Ontmoeten, 
Meedoen en Ondersteunen (OMO) van 
24 februari is verplaatst naar woensdag 
9 maart 2022. Het is een vervolg op 
eerdere bijeenkomsten en het doel 
is om samen concrete ideeën voor 
de Gennepse samenleving (door) te 
ontwikkelen. De bijeenkomst vindt plaats 
in zaal Pica Mare en duurt van 19.00 tot 
21.30 uur. 

Wilt u deelnemen? 
Meld u dan van tevoren aan door een 
mail te sturen 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.

Werkzaamheden Zuidoostwal
Vanaf 21 februari werkt aannemer Gebra Infra voor enkele dagen aan de 
Zuidoostwal. De drempel wordt aangepast, het zebrapad wordt opnieuw 
bestraat en er worden rioolaansluitingen gemaakt voor het nieuwe pand aan 
de Zuidoostwal. Daarnaast verdwijnt de bushalte bij de Bruna. Vanwege de 
werkzaamheden wordt de Zuidoostwal deels afgesloten. Verkeer wordt omgeleid 
via de Martinushof. We danken u voor uw begrip.

Gewijzigde openingstijden

Vanwege carnaval is het gemeente-
kantoor op maandag 28 februari 
gesloten. Op dinsdag 1 maart staan we 
weer voor u klaar. Verder geldt vanaf de 
week na carnaval op maandag weer een 
avondopenstelling. Dus vanaf 7 maart 
is het gemeentekantoor weer iedere 
maandag geopend tot 19.00 uur.

Voorkom verstopping!
Helaas vinden we zo nu en dan 
hondenpoepzakjes in putten. Die 
komen in het regenwaterriool terecht 
en veroorzaken verstoppingen. Gooi 
hondenpoepzakjes daarom altijd in de 
afvalbak. 

Ook komen we regelmatig vochtig 
toiletpapier en make-updoekjes tegen 
in de drukrioolpompen. Deze raken 
hierdoor ook verstopt. Spoel doekjes dus 
niet door het toilet. Hetzelfde geldt voor 
(frituur)vetresten, die mogen ook niet 
door het toilet of de gootsteen. Vetresten 
kunnen in de afvalbak. Of lever ze in 
om ze te recyclen, bijvoorbeeld bij het 
milieustation in Heijen.

Doortrappen in Gennep-West
Gemeente Gennep doet als 
eerste Limburgse gemeente mee 
met het landelijke programma 
‘Doortrappen’. Dit programma 
heeft als doel dat ouderen zo lang 
mogelijk veilig blijven fi etsen. 
Daarvoor organiseren we samen met Gennep Doet Mee en de KBO bijeenkomsten 
in de hele gemeente. Binnenkort is Gennep-West aan de beurt.

Het programma start met een informatiebijeenkomst. Die wordt georganiseerd in 
samenwerking met Wijkplatform Gennep-West en vindt plaats op vrijdag 18 maart 
van 10.30 tot 12.00 uur in De Goede Herder. Na deze informatiebijeenkomst zijn 
er nog drie trainingen, die als doel hebben dat u zich veilig, fi t en vooral ook zeker 
voelt op de fi ets. De trainingen staan gepland op 1, 8 en 15 april van 10.00 tot 11.30 
in en rondom De Goede Herder.

Ottersummer Gerrit Peters deed mee aan Doortrappen en zijn ervaring met 
het programma is positief: “We hebben veel nuttige tips gekregen.” Wilt u gratis 
deelnemen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met beweegmakelaar 
Maloe Janssen via maloe@gennepdoetmee.nl of 06-82756064. U kunt ook contact 
opnemen met Gerard van Thiel, voorzitter van de KBO, via g.v.thiel@hotmail.com of 
06-50223430.

Gemeente Gennep onderzoekt 
regelingen laag inkomen
Gemeente Gennep doet onderzoek naar de (fi nanciële) regelingen voor inwoners 
met een laag inkomen. Daarvoor vragen we inwoners die gebruik maken van een 
of meerdere (fi nanciële) regelingen om een vragenlijst in te vullen. De vragen gaan 
bijvoorbeeld over de bekendheid van onze regelingen en over de mate waarin 
ze steun bieden aan inwoners. Met de resultaten willen we ons beleid en onze 
regelingen verbeteren.

Wilt u de vragenlijst invullen? Dat duurt 5 à 10 minuten en kan tot en met 1 april 
2022 via www.gennep.nl/laaginkomen. Lukt het niet om de vragenlijst digitaal in te 
vullen? Dan kunt u om een papieren exemplaar vragen. Neem hiervoor contact op 
met de gemeente via gemeente@gennep.nl of (0485) 49 41 41. Vindt u het invullen 
van een digitale of papieren vragenlijst moeilijk, maar wilt u wel vertellen wat u 
vindt? Ook dan kunt u contact op nemen met de gemeente. Vraag dan naar een 

 Groeters gezocht
Bent u enthousiast, gastvrij en vindt u 
het leuk om toeristen wegwijs te maken? 
Gemeente Gennep, Tourist Info Gennep, 
het centrummanagement en de BIZ zijn 
op zoek naar nieuwe ‘groeters’ voor de 
zomer. Groeters heten bezoekers van 
Gennep welkom en maken een praatje. 
Ze vragen bijvoorbeeld naar hun 
interesses en behoeftes en geven tips over bezienswaardigheden en recreatie. Voor 
hun inzet ontvangen de groeters een vrijwilligersvergoeding van 5 euro netto per 
uur, waarover geen belasting en sociale lasten betaald hoeven te worden. 

Wilt u meer weten over de groeters? De komende tijd delen we via onze 
gebruikelijke kanalen (deze krant, www.gennep.nl en onze Facebookpagina) 
meer informatie en ervaringen van de groeters. Overweegt u zich aan te melden 
als groeter? Stuur een mail naar Hans Cobussen van Tourist Info Gennep via 
touristinfo@visitgennep.nl.

Ontwerpbestemmingsplan 
steenfabriek Milsbeek ter 
inzage

Het college van B&W maakt bekend 
dat het ontwerpbestemmingsplan 
‘Herontwikkeling voormalige steenfabriek 
Milsbeek’ ter inzage wordt gelegd. Het 
ontwerpbestemmingsplan, dat ziet op 
de realisatie van maximaal 22 woningen 
op de locatie van de voormalige 
steenfabriek aan de Bloemenstraat 
in Milsbeek, ligt vanaf 24 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 ontwerp is ook te raadplegen 
via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.
IMRO.0907.BPSteenfabriekMIL-ON01). 
Tot en met 6 april 2022  kan iedereen een 
schriftelijke en 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.



Raadslid aan het woord Investeren in gemeenschapshuizen
Het afschaffen van de coronamaatregelen biedt kansen om sociale contacten te hernieuwen. Het koesteren van een hechte gemeenschap is wat de VVD betreft een 
kernpunt van het gemeentelijk beleid. Wij koesteren een samenleving waar iedereen kan meedoen. Daarom is het essentieel om gemeenschapshuizen te behouden, waar 
je elkaar makkelijk kunt ontmoeten.

De afgelopen jaren heeft de 
gemeente, met de VVD aan de 
financiële knoppen, gezorgd voor 
meer geld voor dorpshuizen. 
Er is voor miljoenen aan geld 
uitgetrokken om accommodaties 
toekomstbestendig te maken. 
In Ven-Zelderheide wordt het 
verouderde gebouw De Uitkomst 
gesloopt, wordt nieuwbouw van 
starters- en doorstroomwoningen 
mogelijk, realiseren we een 
aantrekkelijk dorpshart, krijgt 
de basisschool aanvullende 
voorzieningen en bovenal wordt 
in het kerkgebouw een nieuw 

dorpshuis gerealiseerd. Naast 
ruim 1 miljoen door de Provincie 
Limburg is het gelukt om 1,4 
miljoen aan gemeentelijke gelden 
beschikbaar te stellen voor 
deze plannen. Goed voor de 
leefbaarheid in Ven-Zelderheide.

In Heijen zijn D’n Toomp en de 
gymzaal aan groot onderhoud toe. 
De plannen voorzien in een nieuwe 
indeling binnen het bestaande 
dorpshuis en een fysieke 
verbinding tussen D’n Toomp en 
de basisschool. Dankzij zo’n 1,1 
miljoen aan gemeenschapsgeld 

ontstaan mogelijkheden voor 
kinderopvang van 0 tot 4 jarigen, 
meer ruimte voor buitenschoolse 
opvang en wordt het gebouw 
geschikt voor jaarlijkse feesten 
zoals Heisa. Een belangrijke stap 
voor de toekomst van Heijen.

In Ottersum kiest de VVD 
volmondig voor realisatie 
van een gemeenschapshuis. 
Het combineren van 
dorpsaccommodatie, horeca 
en woningbouw biedt unieke 
kansen voor de leefbaarheid in 
Ottersum. Nadat er vanuit het 

dorp wensen en mogelijkheden 
in beeld zijn gebracht moet de 
gemeente de realisatie samen met 
een ontwikkelaar oppakken. De 
gemeente heeft al 600.000 euro 
aan budget gereserveerd voor 
deze plannen. 

De eerste stappen zijn gezet 
voor de toekomst van onze 
gemeenschapshuizen, maar het 
werk is nog niet af. Laten we de 
huidige koers voortzetten.

Holger Rodoe
h.rodoe@gennep.nl 

 
   
    

Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning 
Gennep – Nijmeegseweg 12 Het realiseren van kamerbewoning 
 (11 februari) 2022-0180
Gennep – Ottersumseweg 45 Het oprichten van een bijgebouw 
 (10 februari) 2022-0173
Ottersum – Biezendijk 5 Het bouwen van een loods als hooi- en 
 stroberging (7 februari) 2022-0157
Ottersum – Biezendijk 5 Het bouwen van een loods als berging 
 (7 februari) 2022-0159

Verleende omgevingsvergunning 
Gennep – Oliestraat 17 en 17a Het bouwen van 2 stadswoningen 
 (15 februari) 2021-1279
Ottersum – Biezendijk 6a Het plaatsen van varkenshutten en een 
 kweekbak (14 februari) 2021-1036
Ottersum – Biezendijk 6a Het aanvragen van een vergunning voor 
 kleinschalige verkoop (8 februari) 
 2021-1132

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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Voornemen voorbereiden nieuwe bestemmingsplannen

Het college van B&W kondigt aan dat het voornemen bestaat om nieuwe 
bestemmingsplannen voor te bereiden voor de percelen: 

• Langehorst 2d en 13 in Ven-Zelderheide, voor de bouw van twee woningen en de 
vestiging van een plantencentrum/hoveniersbedrijf;

• Aaldonksestraat 9a in Ottersum voor het verbouwen van een schuur tot woning;
• Duivenakkerstraat 41a in Gennep voor de bouw van 4 woningen.

Deze aankondiging wordt geplaatst op grond van artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke 
ordening.

Over het voornemen liggen nog geen stukken ter inzage. Ook kunt u nog geen 
zienswijze tegen het voornemen indienen. Dat kan pas op het moment dat de 
ontwerpbestemmingsplannen ter inzage wordt gelegd. Over de terinzagelegging 
informeren wij u tijdig via deze krant, de Staatscourant en www.gennep.nl. 

Ruiling van grond voor Verbindingsweg

Het college van B&W maakt bekend dat op 7 december 2021 is besloten om 
gemeentelijke agrarische grond te ruilen met inbrengers van agrarische grond 
voor de verbindingsweg Milsbeek. Op www.gennep.nl/verbindingsweg vindt u een 
overzicht van de betreffende percelen.

De gemeente wil de Verbindingsweg in Milsbeek aanleggen. Daarvoor lopen 
er onderhandelingen over de verwerving van grond van eigenaren in en nabij 
het geplande tracé voor de weg. Gaat de gemeente over tot ruiling? Dan doen 
we dat alleen met grondeigenaren die grond inbrengen voor de realisatie van 
de Verbindingsweg. Daarom is er vooraf geen aankondiging gedaan van het 
voornemen tot ruiling. 

Wilt u reageren of meent u aanspraak te hebben op ruiling van grond met de 
gemeente? Maak dit dan schriftelijk kenbaar bij het college van B&W, Postbus 9003, 
6590 HD Gennep. Reageren kan tot en met 15 maart 2022.


