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

Het college besluit:
• de voortgang regiovisie BGMM 

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

• in te stemmen met het 
woningbouwprogramma Heikant en 
de raad met een raadsinformatiebrief 
te informeren;

• het jaarverslag archief en 
informatiebeheer vast te stellen;

• het ontwerpbestemmingsplan voor 
Brugstraat 152174 ter inzage te 
leggen;

• deel te nemen aan een gezamenlijke 
aanbesteding voor speeltoestellen 
met andere gemeenten;

• de uitvoering van de 
schulddienstverlening uit te besteden 
aan stichting Kredietbank;

• toe te treden tot de K80.

Gouverneur Roemer en gedeputeerde 
Satijn bezoeken Elzendaalcollege Gennep
Woensdag 23 februari brachten gouverneur Roemer en gedeputeerde Satijn 
van de Provincie Limburg een bezoek aan het Elzendaalcollege in Gennep. Daar 
werden ze verwelkomd met diverse presentaties van leerlingen, die de kracht van 
deze school lieten zien. Met veel zorg en persoonlijke aandacht worden leerlingen 
uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen.

Ook was een aantal werkgevers 
aanwezig om het belang van een 
goede verbinding tussen de school en 
het bedrijfsleven te onderstrepen. De 
behoefte aan vakmensen in onze regio 
is groot. Door het unieke aanbod van 
het Elzendaalcollege en het lopen van 
stages worden leerlingen enthousiast 
gemaakt voor het werkveld. Daarmee 
hopen we de jeugd aan onze regio te 
binden. Alle aanwezigen waren het er tenslotte over eens dat het in de regio Land 
van Cuijk en Maasduinen fi jn leven, leren en werken is.

 Aftrap Verkeersactieve School in Heijen
Sinds dit schooljaar werken provincie 
en gemeenten samen om de 
verkeersveiligheid te verbeteren. 
Een onderdeel daarvan is de 
Verkeersactieve School. In de lessen 
van de Verkeersactieve School gaat het 
bijvoorbeeld over het dragen van een 
gordel en over veilig spelen op straat. 
Op donderdagochtend 24 februari werd 
in het bijzijn van wethouder Janine van 
Hulsteijn de eerste les gegeven in de 
gemeente Gennep, op basisschool de 
Heggerank in Heijen.

Remproef
Tijdens deze aftrap lieten instructeurs 
van ANWB Streetwise de leerlingen ervaren hoe kwetsbaar ze zijn in het verkeer. 
Zo voerde wethouder Janine van Hulsteijn de remproef uit met 50 kilometer per 
uur. De leerlingen van groep 8 mochten schatten na hoeveel meter de auto stil zou 
staan. De remafstand was met zo’n 7 à 8 meter een stuk langer dan verwacht en dat 
maakte veel indruk. 

Een geslaagde ochtend
Al met al was het een geslaagde ochtend en hebben de leerlingen veel geleerd 
over verkeersveiligheid. Wethouder Van Hulsteijn: “Ik ben erg enthousiast over de 
Verkeersactieve School en de lessen die zijn gegeven. Het was niet alleen leerzaam 
maar ook hartstikke leuk!”

 Verkiezingsdebatten 
gemeenteraadsverkiezingen
Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De Gelderlander en 
Gennep News organiseren daarom (onder voorbehoud van de coronamaatregelen) 
debatten met de Gennepse lijsttrekkers. De debatten vinden plaats in de raadzaal 
in het oude stadhuis. Ze zijn live te volgen en helpen u een beeld te krijgen van 
waar de verschillende partijen  voor staan.

Debat De Gelderlander
Op woensdag 9 maart om 20.00 uur vindt het verkiezingsdebat van De Gelderlander 
plaats. Het wordt live uitgezonden via www.gennep.nl. Bent u niet in de gelegenheid 
om te kijken? Dan kunt u het debat ook op een later moment terugkijken.

Debat Gennep News
Op zondag 13 maart om 12.00 uur organiseert Gennep News ook een 
verkiezingsdebat. Het is live te volgen via TVL TV (te ontvangen via Ziggo op kanaal 
44 en via KPN op kanaal 1374) en via www.facebook.com/gennepnews. Daarnaast 
kunt u ook dit debat op een ander moment terugkijken als dat beter uitkomt.

Geef uw melding digitaal 
door bij de gemeente

Heeft u last van een gat in de weg, 
afval in de buurt of van lawaai? 
Geef uw melding of klacht door via 
www.gennep.nl/melding. Dat kan zowel 
via uw computer als uw smartphone. 

U krijgt direct te zien of er al een melding 
is gedaan op dezelfde locatie. Als u 
uw emailadres invoert, krijgt u een 
bevestiging van uw melding. 

U kunt meldingen natuurlijk ook nog 
steeds telefonisch bij de gemeente 
doorgeven, maar online meldingen 
kunnen we sneller verwerken.

 Besluit uitschrijven uit de 
basisregistratie personen 
(BRP) 

Het college van B&W gaat de 
adresgegevens van onderstaande 
persoon wijzigen, volgens art. 2.21 en 
2.22 Wet Basisregistratie Personen (BRP). 
Na onderzoek is gebleken dat hij/zij niet 
meer woont op het adres waarop hij/zij 
in de BRP van gemeente Gennep staan 
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 de volgende persoon: Inas 
Hussein Mahmoud, geboren op 27 april 
1985. Deze persoon is per 25 januari 
2022 uitgeschreven naar: Onbekend. 

Belanghebbenden kunnen tot 13 april 
2022 een bezwaarschrift 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. 



Raadslid aan het woord Op de drempel van de raadsperiode
Afgelopen weekend hebben we weer allemaal kunnen genieten van onze vrijheid zonder noemenswaardige beperkingen. Toeval of niet, 
het kon niet mooier dan dat het samenviel met carnaval.

Knap dat verenigingen en hore
ca ondernemers op zo’n korte 
termijn nog programma’s orga
niseerden. Samenzijn en feesten 
zijn belangrijke momenten in 
ieders leven. Het CDA pleit er 
dan ook voor dat evenementen 
en ontmoetingsfeesten maxi
maal gefaciliteerd moeten wor
den, door vereenvoudiging van 
vergunningverlening en onder
steuning hierbij van de gemeente.

Dit is mijn laatste column 
voor deze raadsperiode. Een 

raadsperiode waarin veel 
gerealiseerd is. Denk bijvoorbeeld 
aan alle woningen en bedrijven 
die zijn aangesloten op glasvezel. 
Dit vanuit een initiatiefvoorstel 
van het CDA zes jaar geleden. 
Maar ook een nieuwe sporthal 
en een prachtig Kind Expertise 
Centrum aan de Martinushof. En 
waar we vier jaar geleden nog 
plancapaciteit voor ongeveer 
200 nieuwe woningen hadden, is 
dat inmiddels ongeveer 650, een 
verdrievoudiging. We zien dan ook 
veel nieuwbouwactiviteit.

Er liggen voor de nieuwe 
raadsperiode weer grote 
uitdagingen. Met name voor de 
jongeren moeten er woningen 
komen binnen het betaalbare 
koop en huursegment. Ook 
de verkeersveiligheid vraagt 
om aanpak van een aantal 
knelpunten en aandacht voor 
goede fietspaden is dringend 
noodzakelijk. De laatste plaats 
waar nog een beslissing moet 
vallen voor een multifunctionele 
accommodatie is Ottersum en ook 
daar zijn positieve ontwikkelingen.

Tot slot ben ik blij dat onze 
inwoners de gevraagde 
hoogwaterbescherming 
krijgen. Er is een bedrag van 
176 miljoen euro beschikbaar 
om in samenspraak met 
belanghebbenden de dijken 
te verhogen en het gebied 
te verfraaien. Tevens een 
geweldige kans om de Achates
accommodatie te verplaatsen.

Jacques van Bergen, CDA
j.vanbergen@gennep.nl 

 
   
    

Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning 
Gennep – Willem Boyeweg 23 Het verplaatsen van een garage en het 
 vernieuwen van een uitbouw (23 februari) 
 20220233
Milsbeek – Heiveld 39 Het kappen van een boom (19 februari) 
 20220207
Verleende omgevingsvergunning 
Milsbeek – Heiveld 50 Het plaatsen van een tijdelijke woonunit 
 (22 februari) 20220095
Besluit milieumelding 
Heijen – De Groote Heeze 17 Het starten van een bedrijf (15 oktober) 
 20211123
Besluit melding lozing buiten inrichting 
Ottersum – Korenmolen 44,  Het realiseren van een 
Wieken 2 en 4 gesloten bronsysteem voor 3 woningen 
 (14 december) 20211312
Ottersum – Wieken 8 Het realiseren van een gesloten   
 bronsysteem (24 december) 20211343

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:
GennepWest – Roos van Otterdijk (0653583055)
GennepZuid – Fonni Klösters (0619550723)
Heijen – Wilma Kroon (0657486685)
Milsbeek – Dolinda Wijnhoven (0682298790)
Ottersum – Sabine van Thiel (0620942115)
VenZelderheide – Josine van Deurzen (0642788007)
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Ontwerpbestemmingsplan ‘Gennep, Brugstraat 152-174’
Het college van B&W maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 
‘Gennep, Brugstraat 152174’ ter inzage wordt gelegd. Daarnaast ligt er ook 
een ontwerpbesluit hogere grenswaarden verkeerslawaai ter inzage bij dit 
ontwerpbestemmingsplan.

Het ontwerpbestemmingsplan, dat voorziet in de bouw van 15 appartementen aan 
de Brugstraat 152174 in Gennep, ligt met ingang van donderdag 3 maart 2022 
voor zes weken ter inzage in het gemeentekantoor van Gennep. Hetzelfde geldt 
voor het ontwerpbesluit hogere grenswaarden verkeerslawaai en de bijbehorende 
stukken. Let op: in verband met het coronavirus is inzage tijdelijk alleen op af
spraak mogelijk. Het ontwerpbestemmingsplan is daarnaast ook te raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0907.BP21117BRUGSTRGNPON01).

Tot en met 13 april 2022  kan iedereen een schriftelijke en mondelinge zienswijze 
naar voren brengen tegen het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit. Dit 
kan bij de gemeenteraad van Gennep, t.a.v. B&W van Gennep, Postbus 9003, 6590 
HD Gennep. Het is niet mogelijk om via email een zienswijze in te dienen.


