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

Het college besluit:
• het overdrachtsdocument 2022-2026 

voor de nieuwe raad vast te stellen;
• de raadsinformatiebrief over de 

rapportage van het onderzoek 
MKB-vriendelijkste gemeente vast 
te stellen en aan te bieden aan de 
gemeenteraad;

• de subsidieaanvraag voor het 
kunstwerk van Guido Geelen in het 
kader van het project Kapellenbaan 
nog niet te honoreren.

Gennep heeft gekozen
Op 14, 15 en 16 maart konden inwoners van de gemeente Gennep naar de 
stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Inmiddels is de defi nitieve 
uitslag van de verkiezingen bekend.

Opkomst
In Gennep zijn er 14.238 mensen opgeroepen om te gaan stemmen. Daarvan hebben 
er 7.240 ook daadwerkelijk gestemd. Dat is een opkomst van 50,8 procent. Deze 
opkomst is wat lager dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2018, toen het 
opkomstpercentage 55,6% was.

Uitslag per partij
Van de 7.240 stemmen waren er 36 blanco en 22 ongeldig. Er blijven dus 7.182 
stemmen over die op kandidaten van de politieke partijen zijn uitgebracht. In onze 
gemeente zijn er zeventien raadszetels te verdelen over zes partijen: CDA, SP, VVD, 
D66, PvdA en ELsss. Hieronder vindt u het aantal zetels per partij in 2018 en in 2022. 
Omdat ELsss pas in 2021 is opgericht, kan het resultaat van deze partij niet worden 
vergeleken met 2018.

2018

2022
CDA

5 5

SP

1

VVD

3 3

PvdA

2 2

ELsss

2

D66

3
44

Wat gebeurt er na de verkiezingen?
Nu de verkiezingen achter de rug zijn, wordt de nieuwe gemeenteraad op 30 
maart geïnstalleerd. In Gennep worden alle zeventien kandidaten die het hoogst 
op de kieslijst van de partijen stonden dan beëdigd. 

Er zijn geen kandidaten geweest 
die via een groot aantal 
voorkeursstemmen rechtstreeks 
in de raad zijn gekomen. Van de 
zittende wethouders zijn Janine 
van Hulsteijn en Rob Janssen 
rechtstreeks verkozen. Rob Janssen 
neemt echter geen plaats in de 
raad. De huidige fractievoorzitter 
van de SP, Hans Frentz, zal zijn 
plaats innemen. Janine van 
Hulsteijn combineert voorlopig 
haar raadslidmaatschap met haar 
functie als wethouder. Als zij opnieuw tot wethouder wordt benoemd, neemt de 
volgende op de lijst van de VVD de zetel van Janine van Hulsteijn in.

Een coalitie vormen
Partijen die opgeteld de meerderheid van de zetels hebben, kunnen de gemeente 
besturen. Het is gebruikelijk dat de grootste partij, in Gennep wederom het CDA, 
het initiatief neemt om op zoek te gaan naar partners. De partijen die een akkoord 
bereiken om samen te werken, vormen de coalitie. Welke partijen dit zijn, wordt de 
komende weken duidelijk. De overige partijen vormen de oppositie in de raad. 

Het college van B&W
De coalitiepartijen schuiven wethouders naar voren, die samen met de zittende 
burgemeester het college vormen. Het college vormt het dagelijks bestuur van de 
gemeente en voert besluiten van de raad uit.

Gratis COVID-zelftesten en mondkapjes
In februari hebben alle inwoners van de gemeente Gennep een brief ontvangen 
om 12 gratis COVID-zelftesten en mondkapjes op te halen. Dit kan nog tot 1 april 
2022 bij een gemeenschapshuis bij u in de buurt. Na 1 april kunt u alleen nog een 
pakketje ophalen bij het gemeentekantoor. Neem hiervoor wel uw brief mee.

 Werk aan je 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? Dan kun je je nog 
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. 
Samen met een persoonlijke coach en 
de andere deelnemers ga je aan de slag 
met ontwikkeldoelen. Verder doorloop je 
je MDT bij een bedrijf of organisatie naar 
keuze en leer je over werkvaardigheden. 
Na zes maanden sluit je het traject af en 
heb je een beter beeld van je toekomst. 
Voor je deelname ontvang je daarnaast 
een praktijk- of MBO-verklaring en een 
MDT-certifi caat.

Meld je aan
In Noord-Limburg openen binnenkort 
twee Future 2.0-locaties, in Venlo en in 
Gennep. In onze gemeente wordt Future 
2.0 uitgevoerd door Stichting INTOS en 
Synthese. In de week van 4 april start de 
eerste groep en er zijn nog wat plekken 
vrij. Heb je interesse? Ga dan naar
www.projectfuture.nl en meld je aan!

Gewijzigde openingstijden
Op donderdag 31 maart gaat het 
gemeentekantoor eerder dicht. In plaats 
van om 17.00 uur, sluiten we die dag al 
om 16.00 uur onze deuren. Dit vanwege 
een personeelsbijeenkomst. Vanaf 
vrijdag 1 april 9.00 uur staan we weer 
voor u klaar.

Gemeente Gennep 
onderzoekt regelingen laag 
inkomen
Gemeente Gennep onderzoekt 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.

Vul de vragenlijst in
We hebben al veel reacties 
ontvangen, maar iedere mening 
telt! Wilt u de vragenlijst invullen? 
Dat kan tot en met 1 april 2022 via 
www.gennep.nl/laaginkomen. Het 
invullen duurt 5 tot 10 minuten. Onder 
de deelnemers verloten we 3 prijzen. 
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.

Aantal zetels per partij in 2018 en 2022



Raadslid aan het woord Oorlog en rede
Twee jaar lang werd ons leven gedomineerd door corona. In eerste instantie leek het allemaal nog wel mee te vallen, maar toen ging alles 
dicht. Na enkele weken kwamen de tegenstellingen. Velen vonden de maatregelen overtrokken. Ondernemers waren bang dat ze hun 
bedrijf moesten sluiten. Personeel in de zorg maakte vele overuren om COVID-patiënten te verplegen. 

Er is sowieso een tekort aan 
zorgpersoneel en corona maakte 
dit probleem alleen maar meer 
zichtbaar. We klapten onze 
handen stuk voor hen. Maar 
in de Tweede Kamer liepen 
volksvertegenwoordigers weg 
toen er gestemd moest worden 
voor hogere lonen in de zorg. 
Inmiddels klappen we niet meer 
voor de zorg. Het is weer normaal 
geworden dat de medewerkers 
in de zorg overuren maken. Dat 

komt mede doordat de lonen 
achterblijven.

Wanneer er keuzes gemaakt 
worden, zijn er altijd voor- en 
tegenstanders, of het nu over 
de zorg, corona, wonen of het 
klimaat gaat. Er worden dus 
ook altijd mensen teleurgesteld. 
Afgelopen weken werden we 
geconfronteerd met een dictator 
die zonder respect een land 
binnenvalt en hierbij veel geweld 

gebruikt. De meesten hadden 
dit niet verwacht. Het is lang 
geleden dat we een oorlog op 
Europese bodem hebben gehad. 
Dagelijks zien we de inwoners 
vluchten en al hun bezittingen 
achterlaten. Wij in Nederland 
staan klaar om deze mensen 
op te vangen. Een ruimhartig 
gebaar dat wij als Nederlanders 
maken. Maar wanneer komt 
het moment van de tegen-
stellingen? 

 
   
    

Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning 
Milsbeek – Langstraat 71 Het plaatsen van dakkapel op het 
 voordakvlak (14 maart) 2022-0300

Verleende omgevingsvergunning 
Gennep – Anjerstraat 32 Het aanleggen van een inrit 
 (10 maart) 2022-0139
Gennep – Dr. Nolensstraat 25 Het verhogen van de aanbouw 
 (16 maart) 2022-0027
Gennep – Zandstraat 21 Het verwijderen van een luifel 
 (14 maart) 2022-0073
Gennep – Zandstraat 21b Het realiseren van een extra appartement 
 op de bovenverdieping (14 maart) 
 2021-1154

Overige verleende vergunningen 
Gennep Standplaatsvergunning: het aanvragen van 
 een standplaatsvergunning (2022-0227)
Gennep – Kleermakersgroes 1 Het organiseren van circus in de zorg 
 (14 maart) 2022-0020
Milsbeek Collectevergunning: het aanvragen van een 
 collecte van 18 tot en met 24 april 2022 
 (16 maart) 2022-0280

Besluit melding evenementen 
Ven-Zelderheide – Kleefseweg Het organiseren van een Streek-festival op 
 24 april 2022 (14 maart) 2022-0136

Verkeersbesluit 
Gennep – ter hoogte van  Het reserveren van 2 parkeerplaatsen voor
Moutstraat 29 het opladen van elektrische voertuigen 
 (21 maart 2022) 121634
Ven-Zelderheide –  Het instellen van een verbod voor
Grensweg en omstreken gemotoriseerd verkeer (16 maart 2022) 
 112247

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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De raad heeft besloten

De laatste ‘gewone’ raadsvergadering van afgelopen raadsperiode was op 
maandag 14 maart. Het was een buitengewone vergadering, doordat hij voor het 
eerst in lange tijd weer in de raadszaal was en bovendien in verkiezingstijd. De 
stembureaus waren al open, dus partijen konden hun best doen nog even kiezers 
aan te spreken. Dat gebeurde dus, zowel in de aanloop als in de vergadering zelf. 

De vergadering begon met een onderstreping van het belang van vrijheid, vrede 
en democratie in het licht van de ellende in Oekraïne. Het is een groot goed dat de 
Gennepenaren in een democratie leven en in vrijheid hun volksvertegenwoordigers 
kunnen kiezen.  

Hoe was verder aan de raad te merken dat het verkiezingstijd was? Met een 
piepkleine agenda lagen er maar liefst acht amendementen en moties en twee 
schriftelijk ingediende vragen. Van de acht amendementen en moties werd de helft 
in de loop van de vergadering weer ingetrokken en verschoot er één van kleur. Eén 
amendement werd namelijk een motie. Twee van de ingetrokken moties gingen 
over de oorlog in Oekraïne (bevorderen opvang vluchtelingen van de VVD en SP en 
het stoppen met Gazprom van ELsss en PvdA). Die werden ingetrokken toen uit de 
woorden van de burgemeester bleek hoe serieus de regio bezig is om opvang te 
regelen.
 
De raad ging verder unaniem akkoord met een plan om voor de komende jaren 
het onderhoud te borgen aan de gemeenschapsgebouwen en accommodaties voor 
binnen- en buitensport. Speciale aandacht werd gevraagd voor de toekomst van het 
zwembad en voor het waar mogelijk verduurzamen van de gebouwen.

De raad riep het college verder unaniem op om het gebouw voor SO Mikado aan 
de Stiemensweg vóór het nieuwe schooljaar aangepast te hebben. De raad was ook 
unaniem over de realisatie van een (corona)herinneringsbos bij de Libermannhof. 
Dat gold weer een stuk minder voor vragen van D66 over schulddienstverlening, 
waarover vlak voor de bel Joy Hillebrand (PvdA), Holger Rodoe (VVD) en wethouder 
Rob Janssen elkaar in de haren vlogen. Er werden grote woorden gesproken. 

Trouwens ook door de burgemeester in zijn afsluitende woord, maar die oogstte 
juist applaus: “Verkiezingskoorts is ook koorts. Dat opgeteld bij het tot voor kort nog 
veel online vergaderen heeft de onderlinge verhoudingen niet geholpen. Al zeg ik 
daar meteen bij: over het geheel genomen mogen wij ons gelukkig prijzen met onze 
omgangsvormen. Irritatie is in Gennep absoluut en gelukkig de uitzondering die de 
regel van saamhorigheid bevestigt.”

Tegenstellingen zullen er altijd zijn. 
Om deze in goede banen te leiden 
hebben wij een democratie waarbij 
we de vrijheid hebben om onze 
mening te uiten. Verkiezingen zijn 
het toppunt van de democratie. Hier 
moeten we in vrijheid gebruik van 
maken, dus ik hoop dat u bent gaan 
stemmen. Dan deed u dat ook voor de 
Europeanen die nu op de vlucht zijn. 

Hendrik-Jan van Essen, SP
h.vanessen@gennep.nl 


