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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 – 19.00 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 maart 2022. Op 
www.gennep.nl/besluiten vindt u meer 
informatie.

Het college besluit:
• de beantwoording van schriftelijke 

vragen over de mogelijke plaatsing 
van windmolens in het Reichswald 
vast te stellen;

• het vernieuwde Convenant 
Adviesraad Sociaal Domein gemeente 
Gennep aan te gaan.

 Jongeren werken aan hun toekomst met 
Future 2.0
Ben jij tussen de 16 en 27 jaar en weet je nog niet goed wat je wilt met je 
toekomst? Loop je vast op school, heb je geen baan of heb je gekozen voor een 
tussenjaar? Dan kun je je vanaf nu aanmelden voor Future 2.0. In dit project ga 
je aan de slag met het (her)ontdekken van je eigen kracht en het krijgen van een 
beter beeld van je toekomst. Je wordt hierbij begeleid door professionals. 

Future 2.0 is een project in het kader 
van Maatschappelijke Diensttijd 
(MDT), een actieprogramma vanuit de 
Rijksoverheid. Op korte termijn worden 
er in Noord-Limburg twee locaties 
geopend, in Venlo en in Gennep. In 
onze gemeente wordt Future 2.0 
uitgevoerd door Stichting INTOS en 
Synthese. Wethouder Rob Janssen is 
blij met de komst van Future 2.0 naar 
Gennep: “Dit project helpt jongeren op 
weg in hun professionele leven. Ik ben 
blij dat we die hulp vanuit onze eigen 
gemeente kunnen bieden. De jeugd 
heeft immers de toekomst.”

Doelen opstellen
Future 2.0 bestaat uit verschillende fases. “Er wordt een plan opgesteld met 
ontwikkeldoelen. De deelnemende jongeren maken vervolgens kennis met hun 
persoonlijke coach en met elkaar”, vertelt jongerenwerker Vincent Peeters van 
Synthese. Hij neemt in Future 2.0 de rol van persoonlijk coach op zich. 

Aan het werk in de praktijk
De volgende fase staat in het teken van de Maatschappelijke Diensttijd. Die 
doorlopen de deelnemers bij een bedrijf of organisatie naar keuze. Dianne Weerts 
van Stichting INTOS wordt verantwoordelijk voor de werkbegeleiding. “We werken 
vooral vanuit de behoefte van de jongeren”, zegt ze. Ook werken de jongeren 
in groepsverband aan een maatschappelijk project en krijgen ze lessen over 
werkvaardigheden. Na zes maanden wordt het traject afgesloten. Het eindresultaat 
is dat jongeren beter in hun vel zitten, zich zelfverzekerd voelen en beter weten wat 
ze willen in de toekomst. Voor hun deelname ontvangen ze een praktijk- of MBO-
verklaring en een offi  cieel MDT-certifi caat.  

Meer informatie
De eerste groep in de gemeente Gennep start op 1 april 2022. Meer informatie of 
aanmelden? Kijk op www.projectfuture.nl. 

Woningbouw in onze 
gemeente
Er wordt volop gebouwd! We 
nemen u graag mee in de 
woningbouwontwikkelingen met 
een speciale pagina in deze krant, 
direct achter deze gemeenterubriek. 
Wethouder Rob Peperzak vertelt over 
de projecten die op dit moment lopen. 
Zo krijgt u meer inzicht in de bouw 
van woningen, appartementen en 
zorgeenheden in de vijf kernen. Kijk snel 
op de volgende pagina!

Verkiezingsmagazine 
gemeente Gennep

Op 14, 15 en 16 maart zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen. Bij deze 
editie van de Maas- en Niersbode zit 
daarom het verkiezingsmagazine van 
de gemeente Gennep. In het magazine 
vindt u alle informatie over de komende 
verkiezingen. Zoals de locaties van de 
stemlokalen, het vervroegd stemmen op 
14 en 15 maart en de uitslagenavond. 

Ook stellen de verschillende partijen 
zich aan u voor en hebben we hun 
verkiezingsprogramma’s voor u 
vergeleken. Zo krijgt u een goed beeld 
van waar de partijen voor staan en wat ze 
de komende periode voor de gemeente 
Gennep willen betekenen. Dat helpt u 
hopelijk bij het maken van een keuze.

Verkiezingsmagazine 
Gemeente Gennep

• Politieke 
partijen

• Programma
vergelijking

• Informatie 
over het 
stemmen

• Volg de 
verkiezingen

  Gemeenteraadsverkiezingen | 16 maart 2022

Gennepse scholen aan de slag met 
Global Goals
Van 7 maart tot en met 14 april gaan de leerlingen van verschillende scholen in 
de gemeente Gennep aan de slag met de Global Goals. Dat zijn 17 ambitieuze 
ontwikkelingsdoelen voor een betere wereld in 2030. Bij de Global Goals-
activiteiten staat het 25-jarig bestaan van de stedenband tussen Gennep en San 
Pedro de Lóvago in Nicaragua centraal. 

De gemeente, de basisscholen, Stichting GESP en Gennep Doet Mee hebben een 
gevarieerd programma opgesteld. Zo krijgen de scholen gastlessen over schoon 
water van de Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) en het Waterschapsbedrijf 
Limburg (WBL). Ook bezoekt een aantal klassen het Wereldpaviljoen in Steyl 
om meer te leren over Nicaragua. Verder neemt schrijver Gerard Sonnemans 
de leerlingen mee in het leven van kinderen in San Pedro de Lóvago, door te 
vertellen over hun Nicaraguaanse leeftijdsgenootjes Rosa en Sergio. Ook worden 
er op verschillende scholen muurschilderingen gemaakt met behulp van de 
Nicaraguaanse kunstenaar Manuel de Jesus Alaniz Gamez. 

Ter afsluiting van het project is er op donderdag 14 april van 17.00 tot 20.00 uur 
een Fiësta in Pica Mare voor alle kinderen, hun ouders en andere geïnteresseerden. 
Die dag zijn er workshops voor de kinderen en kunnen ouders door de leerlingen 
gemaakte kunstwerken kopen. De opbrengst gaat naar Stichting GESP, zodat de 
stichting nog meer projecten in San Pedro de Lóvago kan ondersteunen.  

De gemeenteraad vergadert

Maandag 14 maart 2022 om 20.00 
uur vindt er een besluitvormende 
raadsvergadering plaats o.a. over 
onderstaande onderwerpen.

• Actualisering MJOP gebouwen en 
sportaccommodaties

• Vaststelling bestemmingsplan 
‘Antoniusstraat Noord Ven-Zelderheide’

• Vaststelling bestemmingsplan 
‘Teelebeekstraat, achter Heiveld 41-41A 
Milsbeek’

• Benoeming leden onderzoek 
geloofsbrieven

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.



Raadslid aan het woord 15.000 dagen volksvertegenwoordiger
Dit is de allerlaatste keer dat ik het genoegen heb iets met u te delen in deze rubriek. Na 44 jaren uw volksvertegenwoordiger geweest te 
zijn, draag ik na 16 maart mijn stokje over aan een nieuwe generatie D66’ers. Mensen die, net zoals D66 Gennep vanaf het begin gedaan 
heeft, hun rol als vraagbaak, vertegenwoordiger en intermediair serieus nemen en echt mensen helpen. Ik heb dan ook het volste 
vertrouwen in hen en een mooie verkiezingsuitslag voor onze partij.

Ik ben dankbaar. Dankbaar om 
zoveel jaren met uw stem en 
vertrouwen te hebben mogen 
bijdragen aan een betere en 
gelukkigere samenleving. Vaak 
waren we succesvol, helaas niet 
altijd. Natuurlijk heb ik in mijn 
rol als volksvertegenwoordiger, 
Tweede Kamerlid en Provinciale 
Statenlid ook fouten gemaakt. 
Iedereen maakt wel eens fouten. 

Wat ik momenteel fout zie gaan, 
is dat we een kleine gemeente 
zijn die te veel wil. Ik hoop dan 
ook dat er in de komende jaren 
echte keuzes gemaakt worden en 
dat we in een kleine gemeente 
als Gennep niet alles willen doen. 
Dat we stoppen met voorrang 
geven aan economische en 
industriële belangen, dat we actief 
blijven samenwerken in het grote 

regionale project ‘De Gezondste 
Regio’ en dat we goed blijven 
zorgen voor jeugd die in de knel zit.

Als ik terugkijk op al deze jaren 
dan is ‘beschermen’ altijd wel de 
rode draad in mijn politieke werk 
geweest is. Of het nu gaat om 
onze unieke flora en fauna, ons 
gemeentelijk erfgoed of kwetsbare 
jongeren en mensen die het 

slecht gaat. Het was een eer zo’n 
belangrijk werk te mogen doen. Tot 
slot, beste inwoner van onze mooie 
gemeente, wens ik dat je kunt zijn 
wie je bent en liefhebben zoals jij 
dat voelt. Pas goed op elkaar, kijk 
naar elkaar om en help elkaar waar 
nodig. Het ga je goed.

Paul Wessels, 
D66

 
   
    

Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning
Gennep – Zuid-Oostwal 24 Het huisvesten van arbeidsmigranten 
 (25 februari) 2022-0243
Ottersum – Kleefseweg 9 Het gedeeltelijk slopen van een gebouw 
 (28 februari) 2022-0244

Verleende omgevingsvergunning
Gennep – Markt 6 Het wijzigen van de topgevel van een 
 woning (25 februari) 2022-0164
Heijen – Hoogveld 25 Het plaatsen van een onderhoudsbordes 
 t.b.v. machines (1 maart) 2021-1034

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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Besluit uitschrijven uit de basisregistratie personen (BRP) 

Het college van B&W gaat de adresgegevens van onderstaande personen 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 1 februari 2022 
worden uitgeschreven: Ballah, Y. (geboren 06-06-1996, naar België), Maasbommel, 
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). 
   
Belanghebbenden kunnen tot en met 19 april 2022 een bezwaarschrift tegen dit 
besluit indienen bij het college van B&W van Gennep, postbus 9003, 6590 HD in 
Gennep. Onderteken het bezwaarschrift en vermeld in ieder geval uw naam en 
adres, de datum, het besluit waar u het niet mee eens bent en de redenen hiervoor. 
Als u beschikt over een elektronische handtekening (DigiD) kunt u ook digitaal 
bezwaar maken via www.gennep.nl/bezwaarmaken.

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


