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

Het college besluit:
• de ontwikkelingen Regionale 

Uitvoeringsdienst Limburg Noord 
(RUD LN) te delen met de raad via een 
raadsinformatiebrief; 

• de prestatieafspraken Mooiland, 
HVG en gemeente Gennep 2022 te 
evalueren en actualiseren;

• een nieuwe subsidieregeling 
afkoppelen hemelwater vast te stellen.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Beste inwoner van de gemeente Gennep,

Deze week zijn er in heel Nederland 
gemeenteraadsverkiezingen. Gisteren kon er 
in enkele stemlokalen al gestemd worden en 
heb ik zelf mijn stem uitgebracht. Ook vandaag, 
dinsdag 15 maart, is de mogelijkheid tot 
vervroegd stemmen er. Morgen openen alle 8 de 
stemlokalen in onze gemeente. 

De gemeenteraadsverkiezingen zijn de 
verkiezingen die het meest dichtbij de 
inwoners staan. Want iedereen heeft wel 
eens te maken met de gemeente. Of het nu gaat 
om verkeersmaatregelen, maatschappelijke 
ondersteuning, subsidie voor een culturele activiteit of sportvereniging, 
de economische bedrijvigheid of uw directe woonomgeving. De gekozen 
gemeenteraadsleden beslissen over hoe aan deze en andere gemeentelijke taken 
de komende jaren invulling wordt gegeven. Extra belangrijk dus, om uw stem juist 
bij deze verkiezingen niet verloren te laten gaan. Stemrecht is daarnaast een groot 
voorrecht en helaas niet overal in de wereld even vanzelfsprekend. Maak er dus 
gebruik van!

Uitslagenavond
Woensdagavond 16 maart worden tussen 21.00 en 23.00 uur de voorlopige 
uitslagen bekend. Gennep News doet hier live verslag van. Heeft u tijdens de 
uitslagenavond vragen voor een van de lijsttrekkers? Stel deze dan gerust via 
griffi  e@gennep.nl. De lijsttrekkers beantwoorden uw vragen graag.

Hans Teunissen
Burgemeester

Burgemeester Hans Teunissen brengt 
zijn stem uit.

Nieuwe sporthal geopend
Donderdag 9 maart opende wethouder Rob 
Peperzak de nieuwe sporthal in Gennep. 
Dat deed hij door een balletje te volleyen, 
korfballen en basketballen met de jeugd 
van de verenigingen. Ook de beheerder, 
Yask, en leverancier van de hal, Spantech, 
waren aanwezig. De hal, met een afmeting 
van 50x30 meter, zal er staan voor een 
periode van 10 jaar. Die tijd gebruiken we 
om de ontwikkeling van de bevolking en 
behoefte aan (binnen)sport te volgen.

Minister Harbers bezoekt haven Heijen
Op maandag 7 maart bracht de minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark 
Harbers een werkbezoek aan de haven in Heijen. De directies van Teunesen zand 
en grint BV en AVG Beheer praatten de minister bij over de uitbreidingsplannen 
voor de haven. 

Daarbij ging het met name over hoogwater
bescherming, rivierverrruiming, de 
stikstofproblematiek en het tekort aan 
zand door de toegenomen vraag naar 
deze grondstof voor woningbouw. Vanuit 
de Provincie Limburg was gedeputeerde 
Economie, Grondbedrijf en Onderwijs 
Stephan Satijn aanwezig. Diana Beuting, hoofdingenieurdirecteur (HID) van 
Rijkswaterstaat ZuidNederland sloot ook aan, net als wethouder Janine van Hulsteijn.

Wethouder Van Hulsteijn: “Naast het belang van de haven voor de hoogwater
bescherming van Heijen en Gennep hebben we de verduurzaming onder de aandacht 
gebracht. Door de verschuiving van het vervoer over de weg naar water pakken we 
de uitstoot van stik en fi jnstof aan. En door middel van de aanleg van walstroom 
faciliteren we het elektrisch vervoer over water. Daarnaast worden de nieuwe 
bedrijfsgebouwen voorzien van zonnepanelen. De haven wordt hiermee een innovatief 
en toekomstbestendig onderdeel van het havennetwerk in Limburg en daarbuiten.” 

  Compostactie
Van 26 maart tot en met 2 april vindt 
de Compostactie plaats. Op zaterdag 26 
maart en 2 april kunt u tussen 9.00 en 
16.00 uur gratis compost, gemaakt van 
het ingezamelde GFTafval, afhalen bij de 
gemeentewerf aan de Paesplasweg 6 in 
Gennep. Om de bezoekers te spreiden, 
is de gemeentewerf in de week van 28 
maart doordeweeks tussen 9.00 en 
15.00 uur ook geopend om compost af 
te halen. 

De actie is voor inwoners van de 
gemeente Gennep. Aan de poort worden 
uw naam en adres gecontroleerd. Denk 
dus aan uw identifi catiebewijs. U schept 
zelf de compost en zorgt ervoor dat de 
compost veilig wordt geladen en vervoerd. 
Zorg dus dat er onderweg geen compost 
kan afvallen of afwaaien. De compost 
is bedoeld voor particulier gebruik. 
Voertuigen zoals tractoren en kleine 
vrachtwagens worden niet toegestaan.

 Subsidie afkoppelen 
hemelwater
Klimaatverandering zorgt voor drogere 
zomers en meer wateroverlast in 
de natte seizoenen. Een belangrijke 
maatregel om verdroging en 
wateroverlast tegen te gaan, is het 
afkoppelen van de regenwaterafvoer 
van het riool. Regenwater verdwijnt zo 
in de bodem, waardoor het water wordt 
vastgehouden. 

Wilt u uw regenwaterafvoer afkoppelen? 
Dan kunt u gebruikmaken van de 
subsidie afkoppelen hemelwater 
Gennep. De voorwaarden zijn 
afgelopen week iets gewijzigd. Het 
subsidiebedrag wordt voortaan 
na afl oop van de werkzaamheden 
uitgekeerd in plaats van van tevoren. 
Wel vraagt u de subsidie voorafgaand 
aan de werkzaamheden aan. Dat kan via 
www.gennep.nl/regenwater. Daar vindt 
u ook meer informatie. 

Excursie Zelderse Driessen
IVN Maas en Niers organiseert op 
zondag 27 maart een excursie bij de 
Zelderse Driessen. De wandeling gaat 
over verschillen in het landschap en start 
om 10.00 uur op de parkeerplaats aan 
de Zelder, 6599 EG in VenZelderheide. 
Onder begeleiding van natuurgidsen 
gaan de deelnemers dit gebied 
verkennen. Kijk voor meer informatie op 
www.ivn.nl/afdeling/maasenniers.



Raadslid aan het woord Zorgplicht van de gemeente
Onlangs stond er een artikel in de Gelderlander over mensen met problematische schulden die door de (door hun gemeente) 
ingeschakelde schuldhulpverlener nog verder in de problemen kwamen. Lange wachttijden, verkeerde of vergeten betalingen, een slechte 
bereikbaarheid en op de koop toe een onbeschofte behandeling. De mensen die er slachtoffer van zijn, zijn nog verder in de problemen 
gebracht en zijn vaak de wanhoop nabij.

Gemeente Gennep maakte 
gebruik van deze commerciële 
dienstverlener. En ook in Gennep 
zijn mensen slachtoffer geworden. 
Deze mensen gingen er terecht 
vanuit dat zij zich bij hun gemeente 
konden melden met hun klachten 
over de beroerde hulpverlening, 
maar vonden geen gehoor. 

Mijn fractiegenoot Joy Hillebrand 
en ik zijn vaak met deze mensen 
in gesprek geweest. We hoorden 

schrijnende verhalen van 
wanhopige mensen. We hebben 
dit natuurlijk ook steeds gemeld 
bij het college van B&W en de 
gemeenteraad. “Mensen, er gaan 
dingen heel erg fout!” Steeds 
werden we weggehoond met de 
opmerking: “Bewijs maar dat het 
fout gaat.” Terwijl diezelfde politici 
en bestuurders vol bleven houden 
dat het in Gennep allemaal goed 
ging en dat aan alle wettelijke 
verplichtingen werd voldaan. 

De wethouder dacht dat hij ervan 
uit kon gaan dat alles goed ging, 
zo zei hij in het artikel. Dus 
geen luisterend oor, empathie 
of onafhankelijk klachtenbureau. 
En bovenal geen menselijke 
maat. We krijgen dit soort 
meldingen helaas niet alleen 
van mensen in de schuld
hulpverlening. Ook in de Wmo 
en de Jeugdzorg gaan dingen 
verkeerd. Vaak met dezelfde 
wanhoop als gevolg. 

Eerlijk is eerlijk. Vaak gaat het 
ook goed. Maar niet altijd. Als 
je als gemeentebestuur durft te 
erkennen dat dingen fout kunnen 
gaan, dan kun je ook zorgen 
dat het opgelost wordt voordat 
mensen totaal de vernieling in zijn 
geholpen. Wettelijke zorgplicht, 
dus.

Luc Brouwers, PvdA
l.brouwers@gennep.nl

 
   
    

Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning 
Gennep – Veerstraat Het plaatsen van een monument 
 (7 maart) 20220264
Ottersum – St. Janstraat 60 Het plaatsen van een dakkapel op de 
 voorgevel (5 maart) 20220261

Verleende omgevingsvergunning 
Gennep – Spoorstraat 127 Het realiseren van twee dakkapellen 
 (9 maart ) 20220056
Gennep – Steendalerstraat 75 Het aanleggen van een uitrit 
 (24 februari) 20220154
Gennep – Veerstraat Het plaatsen van een monument 
 (7 maart) 20220264
Gennep – Zwaluwstraat 74 Het zakelijk gebruiken van een gedeelte 
 van de woning (9 maart) 20220146
Milsbeek – Langstraat 66a Het aanleggen van een inrit (8 maart) 
 20220166

Overige verleende vergunningen 
Milsbeek Collectevergunning: het aanvragen van 
 een gezamenlijke collecte 2022 (7 maart) 
 20220253 

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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Aan de slag met het beleid sociaal domein 
Op woensdag 9 maart werd 
samen met zorgprofessionals en 
geïnteresseerde inwoners verder 
gebouwd aan het Gennepse 
OMO-beleid. Dat gebeurde 
tijdens een bijeenkomst in zaal 
Pica Mare in Gennep. OMO staat 
voor Ontmoeten, Meedoen en 
Ondersteunen. “De OMO-missie 
mag en kan niet mislukken”, 
klonk de wens van wethouder 
Rob Janssen. 

Krachten bundelen
Het doel van de bijeenkomst was om met elkaar in gesprek te gaan over hoe de 
gestelde doelen voor het sociaal domein kunnen worden behaald. Dit deden de 
deelnemers in een tiental thematafels. Iedere tafel kende een ander onderwerp, 
maar in de resultaten was overduidelijk een gelijke lijn te vinden. Namelijk dat er 
veel goeds wordt georganiseerd in de gemeente en dat iedereen elkaar graag wil 
ondersteunen. Samen bereiken we meer dan afzonderlijk. “Bundel de krachten” 
was dan ook de algemeen gedragen boodschap.  

Voornemen en besluit tot uitschrijven uit de BRP 

Gemeente Gennep zorgt voor in en uitschrijvingen in de Basisregistratie Personen 
(BRP) van de gemeente. 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.

Voornemen tot uitschrijven uit de BRP
Het college van B&W heeft het voornemen de adresgegevens van onderstaande 
persoon ambtshalve te wijzigen, volgens art. 2.21 en 2.22 van de Wet 
Basisregistratie Personen (BRP). Na onderzoek is gebleken dat deze persoon niet 
meer woont op het adres waarop hij/zij in de BRP van de gemeente Gennep staat 
ingeschreven. Dat wil zeggen dat hij/zij voor de gemeente, administratief gezien, 
verblijft op een onbekend adres en formeel niet meer in Nederland woont. Het gaat 
om Flohr, F.J.M (geboren 12061963) die per 15 maart 2022 wordt uitgeschreven 
naar Onbekend.

Bovengenoemde persoon kan tot 12 april 2022 een schriftelijke zienswijze indienen. 
Stuur de zienswijze naar Gemeente Gennep, Team Burgerzaken, Postbus 9003, 6590 
HD in Gennep. Als u liever mondeling een zienswijze indient, 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.

Besluit tot uitschrijven uit de BRP
Het college van B&W gaat verder de adresgegevens van onderstaande personen 
wijzigen, volgens art. 2.21 en 2.22 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 zijn uitgeschreven: Moujahid, K. (geboren 08041985, naar Onbekend) en 
Payungdee, R. (geboren 10052005, naar Thailand). 

Belanghebbenden kunnen per brief een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit. 
Doe dit voor 26 april 2022 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 DigiD u ook digitaal bezwaar maken via 
www.gennep.nl/bezwaarmaken.


