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

Het college besluit:
• kennis te nemen van de 

agendastukken van PHO vitaal en 
gezond van 10 maart 2022 en in 
te stemmen met de voorgelegde 
besluiten;

• de raad om aanvullend krediet te 
vragen voor de werkzaamheden van 
het project Rozenbroek;

• de raad te informeren over de lokale 
omroep in Gennep;

• de Subsidieregeling ‘Ondersteunen 
basisinfrastructuur sociaal domein 
2022’ vast te stellen;

• medewerking te verlenen aan het 
principeverzoek herontwikkeling 
locatie Armenbosweg 10 Ottersum;

• medewerking te verlenen aan 
het principeverzoek bouwperceel 
Kranenveld tussen 18 en 24 te Heijen.

Gemeente Gennep gaat Oekraïense 
vluchtelingen opvangen bij Residence 
Heijendael
We kennen allemaal de schrijnende situatie in Oekraïne, waar onschuldige 
inwoners op de vlucht zijn voor de oorlog. Om deze mensen te helpen is het 
belangrijk dat we allemaal ons steentje bijdragen. In de gemeente Gennep doen 
we dit door het mogelijk maken van langdurige opvang voor een grote groep 
vluchtelingen, in opdracht van de raad. 

We zijn blij te kunnen melden dat we binnen zeer korte tijd aan deze opdracht 
hebben kunnen voldoen. Residence Heijendael in Heijen heeft het park beschikbaar 
gesteld voor langdurige opvang van vluchtelingen. We zijn verheugd dat we in 
Residence Heijendael een partner hebben gevonden die hier samen met ons de 
verantwoordelijkheid in wil nemen.

Lange termijn
Op vrijdag 25 maart konden de eerste vluchtelingen al hun intrek nemen in enkele 
chalets. Vanaf 1 april zijn er 40 chalets beschikbaar en, wanneer nodig, kunnen we 
het aantal verder uitbreiden tot 90 chalets (450 opvangplaatsen). De locatie is 
bedoeld voor opvang voor de lange termijn. Dit betekent dat vluchtelingen hier langer 
dan 6 maanden kunnen verblijven.

‘Hartverwarmend’
Burgemeester Hans Teunissen: “Als we kijken naar de opdracht waar we als 
Veiligheidsregio Limburg-Noord voor staan, het opvangen van de eerste 2.000 
vluchtelingen in de regio, dan ben ik erg trots dat we hier met maar liefst 450 
opvangplekken een bijdrage aan leveren. Het is hartverwarmend om te zien dat 
onze inwoners sinds het uitbreken van de oorlog al bezig zijn met de hulpverlening 
aan gevluchte Oekraïners. Dat geeft me vertrouwen dat we ook de mensen die naar 
Residence Heijendael komen een warm welkom zullen geven.”

Meer informatie
Meer informatie over de vluchtelingen en de opvang is te vinden op 
www.gennep.nl/oekraine. 

Sport en cultuur voor iedereen
Volwassenenfonds Sport & Cultuur in Gennep

 Sinds 1 januari 2022 is gemeente Gennep aangesloten bij het Volwassenenfonds 
Sport & Cultuur. Het fonds maakt sport en cultuur mogelijk voor inwoners met een 
laag inkomen.

Sporten of bezig zijn met een creatieve hobby, zoals schilderen, theater of beeldende 
kunst, heeft een positief eff ect op de gezondheid. Gemeente Gennep vindt 
deelnemen aan sport en culturele activiteiten dan ook belangrijk voor alle inwoners. 
We bieden ondersteuning aan inwoners die hier fi nancieel moeite mee hebben.

Wilt u gebruik maken van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur? Een intermediair 
helpt u hierbij. Op www.volwassenenfonds.nl/deelnemers/gennep ziet u welke 
intermediairs in onze gemeente actief zijn. Komt u er zelf niet uit? Dan kunt u ook 
contact opnemen met beweegmakelaar Maloe Janssen van Gennep Doet Mee via 
maloe@gennepdoetmee.nl.

Ooievaars weer te volgen via Beleef 
de Lente
Onze Gennepse ooievaars op het stadhuis 
zijn het hele jaar te volgen via een speciale 
livestream. Sinds vorige week worden de 
beelden weer uitgezonden via Beleef de 
Lente. U vindt de livestream via 
www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/
ooievaar. 

Volg het broedseizoen
Via de livestream kunt u de ooievaars tijdens het broedseizoen live vanuit thuis 
volgen. Daarnaast worden er via de website van Beleef de Lente ook regelmatig blogs 
en verhalen gedeeld over ons ooievaarskoppel. 

 Veilig blijven fi etsen in 
Gennep met Doortrappen

Gennep is een echte fi etsgemeente. 
Een kwart van de ouderen stapt nog 
dagelijks op de fi ets. Er zijn echter ook 
ouderen die zich niet meer zeker voelen 
op de fi ets. Bijvoorbeeld vanwege 
de drukte in ons centrum. Gennep 
Doet Mee organiseert voor mensen 
die zich onzeker voelen, maar ook 
voor de dagelijkse fi etser, de training 
Doortrappen op vrijdag 8 april.

Veilig, fi t en zeker
Tijdens de training zorgt een 
professionele fi etsdocent ervoor dat 
deelnemers zich weer veilig, fi t en zeker 
voelen op de fi ets. De training vindt op 
vrijdag 8 april plaats van 11.00 tot 14.00 
uur bij de Goede Herder in Gennep. De 
training is gratis en lunch is inbegrepen. 
Uw fi ets meenemen is een vereiste. 

Meld u aan
Wilt u deelnemen? Neem dan contact 
op met Maloe Janssen van Gennep Doet 
Mee via maloe@gennepdoetmee.nl of 
06-82756064.

De gemeenteraad vergadert
De raad staat aan het hoofd van de 
gemeente en stelt de grote lijnen vast 
voor het beleid. Maandag 4 april 2022 om 
20.00 uur vindt er een voorbereidende 
raadsvergadering plaats o.a. over 
onderstaande onderwerpen.

• 3e projectenvelop Investeringsagenda 
Regio Noord-Limburg

• Project Rozenbroek extra 
kredietaanvraag

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.

Trektocht door Maasduinen

Afgelopen week opende wethouder Marij 
Pollux van Venlo de eerste Return on 
Nature-trektocht in Nederland. Tijdens 
deze vijfdaagse trektocht wandelen 
deelnemers zo’n 20 kilometer per dag 
door Nationaal Park de Maasduinen. 
Ook het Maasduinenlandschap in onze 
gemeente wordt ontdekt.

De trektocht is ontwikkeld door lokale 
natuurkenners van IVN Maasduinen, 
IVN Maas en Niers, IVN Cuijk de 
Groene Overlaat en IVN Limburg, in 
samenwerking met ondernemers. 
De tocht is mede mogelijk gemaakt 
door Provincie Limburg en Vrienden 
op de Fiets.



Raadslid aan het woord De idealen van de SP
Alle SP-kiezers bedankt voor uw stem en het vertrouwen dat u ons heeft gegeven voor de komende 4 jaar! Na de drukte van de 
verkiezingstijd zijn mijn vrouw Henny en ik een lang weekend naar Venetië geweest. Wat een prachtige stad met een grootse geschiedenis. 
Het moet een zegen zijn geweest om hier tot de topklasse te hebben behoord. Voor alle anderen een harde en soms wrede tijd. 

Toen ik in de San Marco 
Kathedraal stond en al het 
goud en pracht en praal zag, 
bekroop mij een gevoel van 
plaatsvervangende schaamte 
dat de rijkdom van de stad 
toen zo oneerlijk verdeeld was. 
Later in het Dogepaleis en de 
naastgelegen gevangenis werd 
uit de doeken gedaan hoe men 
in die tijd met andersdenkenden 
en minderheden omging. 

Twee prachtige gebouwen met 
schitterende interieurs, maar 
ook met voor mij een boodschap 
van oneerlijke verdeling van geld 
en goederen. Dat hebben we in 
Gennep toch beter voor elkaar, 
in de laatste 8 jaar samen met 
de SP in het college!

De coalitievorming zal 
laten zien welke partijen de 
komende 4 jaar het stokje 

zullen overnemen. Wij als SP 
zullen staan voor onze idealen. 
Afbraak van het gevoerde 
beleid van de afgelopen jaren 
zullen wij bestrijden met al de 
ons beschikbare middelen. 
We zullen zorgen voor een 
nieuwe club mensen, die het 
stokje kan overnemen en de 
partij kan klaarmaken voor een 
terugkomst bij de volgende 
verkiezingen.

 
   
    

Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning 
Gennep – Spoorstraat 160a Het verbouwen van de voormalige 
 telefooncentrale (10 maart) 2022-0281
Heijen – Hoofdstraat 13a Het verbouwen van een pand tot twee 
 woningen (22 maart) 2022-0321
Milsbeek – Kampveld ong. Het bouwen van een meergeneratiewoning 
 (17 maart) 2022-0316

Verleende omgevingsvergunning 
Gennep – Ottersumseweg 45 Het oprichten van een bijgebouw 
 (24 maart) 2022-0173
Milsbeek – Heiveld 39 Het kappen van een boom (22 maart) 
 2022-0207
Ottersum – St. Janstraat 60 Het plaatsen van een dakkapel op de 
 voorgevel (24 maart) 2022-0261

Verlenging van de beslistermijn (met zes weken) 
Gennep – Kalboerstraat 3 Het verbouwen / aanpassen van één 
 tennisbaan (21 maart) 2022-0107

Verkeersbesluit 
Gennep – ter hoogte van Het wijzigen van 1 openbare 
Nieuwstraat 60 parkeerplaats in 1 parkeerplaats voor 
 het  opladen van elektrische voertuigen 
 (24 maart 2022) 127851

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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Jammer dat Hèije Moijer op de 
verkiezingsdag in haar flyer met 
duidelijk stemadvies was vergeten 
door wie de alternatieve ontsluiting 
en de gebiedscoach in de raad 
waren gebracht. Met 20 meer 
Heijense stemmers hadden we 2 
zetels gehad in de raad! 

Hans Frentz
h.frentz@gennep.nl

Vastgesteld bestemmingsplannen

Gemeente Gennep heeft op 14 maart 2022 twee bestemmingsplannen vastgesteld. 
Ten eerste het bestemmingsplan ‘Antoniusstraat Noord Ven-Zelderheide’. Dit 
plan ziet op de toevoeging van 1 extra bouwkavel na herverkaveling van de uit te 
geven gronden aan de noordkant van de Antoniusstraat te Ven-Zelderheide. Dit 
bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen vanaf 31 maart 2022 
voor 6 weken ter inzage in het gemeentekantoor van Gennep. Let op: in verband 
met het coronavirus is inzage tijdelijk alleen op afspraak mogelijk. Tot en met 12 mei 
2022 kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen. Het bestemmingsplan 
is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl  
(NL.IMRO.0907.BP21123ANTNOORDVEZ-VA01). 

Behalve dit bestemmingsplan, heeft de gemeente ook het bestemmingsplan 
‘Teelebeekstraat, achter Heiveld 41-41A Milsbeek’ vastgesteld. Dit plan ziet op de 
realisatie van een levensloopbestendige woning op het perceel Teelebeekstraat  
ong. te Milsbeek (kadastraal bekend gemeente Ottersum, sectie D, nummer 2175). 
Ook dit bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen vanaf 31 
maart 2022 voor 6 weken ter inzage in het gemeentekantoor. Tot en met 12 mei 
2022 kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen. Het bestemmingsplan 
is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMR0.0907.BP21116TEELBSTRMIL-VA01). 


