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Gemeenteraadsverkiezingen 
16 maart 2022
Op woensdag 16 maart 2022 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. U mag dan stemmen. 
Zo bepaalt u mee welke raadsleden in de gemeenteraad komen. De raadsleden beslissen de 
komende 4 jaar over de plannen van de gemeente.

Wanneer kunt u stemmen?

Waar kunt u stemmen?

Woensdag 16 maart
Op woensdag 16 maart van 7.30-21.00 uur.

Maandag 14 en dinsdag 15 maart
Op maandag 14 en dinsdag 15 maart is ook een aantal 
stemlokalen open van 7.30-21.00 uur. Kijk op de website 
van de gemeente om te zien welke dat zijn.

16/3

14/3

15/3

Kijk voor een stemlokaal bij u in de buurt op de website 
van de gemeente of op waarismijnstemlokaal.nl. 
Kort voor de verkiezingen ontvangt u thuis ook een 
overzicht met alle stemlokalen. Let op: misschien is 
het stemlokaal van uw keuze niet alle dagen open.

Op wie kunt u stemmen?
Op de website van de gemeente vindt u informatie over de 
politieke partijen en kandidaten die meedoen aan de verkiezing. 

Voor de verkiezingen ontvangt u thuis de kandidatenlijst. 
Op de websites van de partijen leest u hun plannen. 

Toegankelijkheid stemlokaal
Hee� u vragen over de toegankelijkheid van het stemlokaal? 
Op waarismijnstemlokaal.nl staat welke stemlokalen (extra) 
toegankelijk zijn voor bijvoorbeeld slechtzienden of mensen
in een rolstoel. U kunt dit ook navragen bij de gemeente.

Kunt u niet zelf naar het stemlokaal?

Bijvoorbeeld omdat u klachten hee� die wijzen op het coronavirus? Blijf dan thuis en laat 
u meteen testen. Iemand anders kan voor u stemmen. Dat kan op twee manieren:

Uw stempas 
U ontvangt uw stempas uiterlijk woensdag 2 maart.

Stempas kwijt of beschadigd?
Neem contact op met de gemeente en vraag een nieuwe stempas aan. Dit kan tot vrijdag 11 maart 17.00 uur.

Via een onderhandse volmacht 
Vul de achterkant van uw stempas in. Geef uw stempas 
mee aan de persoon die voor u gaat stemmen. 
Geef ook een kopie van uw identiteitsbewijs mee. 
Dit mag ook een foto zijn op een mobiele telefoon 
of tablet. Zorg dat de foto goed leesbaar is. 

Via een schri�elijke volmacht
Vraag hiervoor een formulier aan bij de gemeente. 
U en de persoon die voor u gaat stemmen, vullen het 
formulier in. Lever het formulier voor vrijdag 11 maart 
17.00 uur in bij de gemeente.

Uw identiteitsbewijs 
Dat kan een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of 
verblijfsdocument zijn. Dit identiteitsbewijs mag 
niet langer dan vijf jaar verlopen zijn.

Kijk op de website van de gemeente
of op elkestemtelt.nl.

Meer informatie?

stemElke telt

Wat hee� u nodig om te stemmen?



Beste inwoner van de gemeente Gennep,
Van 14 tot en met 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. 
Het 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!

Om u te helpen bij het maken van uw keuze, hebben we dit 
verkiezingsmagazine samengesteld. De zes deelnemende 
politieke partijen in onze gemeente stellen zich aan u voor en 
geven aan waar zij zich de komende jaren voor in willen zetten. 
En met de programmavergelijker kunt u gemakkelijk zien wat 
ieders standpunten zijn op het gebied van Zorg, welzijn en 
leefbaarheid, Wonen en ruimte, Sport, cultuur en onderwijs, 
Milieu en verkeer en Economie, werk en toerisme. 

We zien u graag in een van de acht stemlokalen op  
14, 15 of 16 maart!

Hans Teunissen
Burgemeester Gemeente Gennep
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Wat doet het gemeentebestuur?
Gemeenteraadsleden, wat doen ze 
precies? En wat is de rol van  
burgemeester en wethouders? 

De raad bepaalt
Door te stemmen op 14, 15 of 16 
maart bepalen inwoners van 18 
jaar en ouder de samenstelling van 
de gemeenteraad. De raad spreekt 
namens u en heeft daarom altijd 
het belangrijkste woord binnen 
de gemeente. De raad vergadert 
ongeveer negen keer per jaar, met 

de burgemeester als voorzitter. 
Dan wordt in grote lijnen het 
beleid bepaald. Iedereen kan deze 
vergaderingen in het stadhuis 
bijwonen en heeft het recht om in te 
spreken. 

Het college voert uit
Na de verkiezingen schuiven 
de coalitiepartijen twee of drie 
wethouders naar voren. Zij zijn dus wel 
verbonden aan een partij, maar zitten 
niet in de raad.  

De wethouders vormen samen met de 
zittende burgemeester het college. De 
grote lijnen die de raad bepaalt, voert 
het college van B&W uit. Het college 
vergadert iedere week. De besluiten 
zijn openbaar en kunt u bekijken via 
www.gennep.nl/besluiten. 

De raad controleert
Een belangrijke taak van de raad is 
om te controleren of het college zijn 
werk goed doet. De raad heeft dus het 
eerste en het laatste woord.
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CDA Gennep – Lokaal en Vitaal

1. Jacques 
 van Bergen  
 Ottersum

2. Twan Reintjes 

 Ottersum

3. Ronnie Rutten 

 Milsbeek

4. Dick van Dijck 

 Milsbeek

5. Yanick 
 Cillessen 
 Gennep

6. Jos Sutmuller 

 Heijen

7. Marc Nabuurs 
      Ven-Zelderheide

8. Francien van de  
 Ven - Snellen 
 Gennep

9. Tren Weijers  

 Gennep

10. Rob Peperzak 
    Milsbeek

info@cdagennep.nl  |  www.cda.nl/gennep LIJST 1  LOKAAL EN VITAAL

Het CDA maakt zich sterk voor een samenleving waarin we naar elkaar omkijken. Ieder mens heeft unieke kwaliteiten 
en is onderdeel van de gemeenschap. Samen maken we Gennep. Daarbij kijken we om naar sociaal en economisch 
zwakkeren in onze samenleving en behartigen we ook hun belangen. De gemeente werkt in samenspraak met haar 
inwoners. We bouwen samen aan onze samenleving, ook voor onze kinderen.

Voor het CDA begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. Mensen, buurten, sportclubs, verenigingen, 
zorginstellingen, bedrijven: ze leveren allemaal een bijdrage aan de samenleving.  
De leefbaarheid van dorpen en wijken is voor het CDA essentieel. Het hebben van vitale (sport)verenigingen is van 
groot belang. Sport en bewegen hebben hoge prioriteit. De afgelopen jaren is in alle kernen gewerkt aan realisatie van 
Multifunctionele Accommodaties. Daarbij is aangehaakt op lokale initiatieven. Ook Ottersum kan op actieve steun van 
het CDA rekenen.

Het CDA wil doorbouwen in alle vijf de kernen in zowel het huur- als koopsegment. De vele woningbouwplannen die er 
inmiddels liggen brengen we in uitvoering. Het CDA bouwt ook voor starters.  
Daarnaast wil het CDA fors investeren in het verder verduurzamen van woningen. Het CDA besteedt veel aandacht aan de 
veiligheid, zowel de sociale als de verkeers- en hoogwaterveiligheid. Een goed ondernemersklimaat blijft nodig voor een 
bruisende centrumgemeente. 

Rentmeesterschap staat voor het zorgvuldig omgaan met onze omgeving. Het CDA wil blijven investeren in een vitaal en 
aantrekkelijk buitengebied. Natuur en het agrarisch landschap vormen de basis voor het welzijn van onze inwoners en 
de toeristische sector. Het CDA staat als groene partij pal voor de agrariërs.

De dorpen en wijken en de vele (sport)verenigingen geven de gemeente Gennep haar unieke karakter. Daar blijft het 
CDA volop in investeren, evenals in vrijwilligerswerk. Verenigingen vormen het fundament van de lokale samenleving. 
Behoud van een basisschool in elke kern staat voorop.
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Gennep lééft
In maart 2022 neemt de SP Gennep voor de derde keer deel aan de 
gemeenteraadsverkiezingen. De afgelopen acht jaar was de partij qua 
raadszetels de grootste, respectievelijk de tweede partij. Er werden coalities 
gesloten en de SP leverde telkens een wethouder in het college van 
burgemeester en wethouders. Er werden coalitieakkoorden opgesteld met een 
hoog sociaal gehalte en het leeuwendeel daarvan werd steeds gerealiseerd. 

Met Gennep lééft: 33 TopPlannen 
voor de gemeente legt de SP 
voor de komende jaren een stevig 
verkiezingsprogramma op tafel met 
een onmiskenbaar sociaal profiel. 

Speerpunten zijn onder meer 
betaalbaar bouwen in alle kernen én 
voor idereen, een zelfbewoningsplicht 
om te voorkomen dat beleggers 
particuliere woningen opkopen, 
behoud van de scholen in onze 
gemeente en – evenals de afgelopen 
jaren – geen bezuinigingen of 
lastenverhogingen. 

Verder onderstreept de SP het belang 
van Intos voor gemeente en regio en 
wil de partij de samenwerking met 
Intos borgen en intensiveren. Dat geldt 
ook voor de bibliotheek als kennis- en 
ontwikkelcentrum voor alle inwoners. 
Sociaal, solide en solidair; daar blijven 
we onverminderd voor staan. Iedereen 
moet mee kunnen doen, we laten 
niemand in de steek. 

gennep.sp.nl

SP-lijsttrekker Rob Janssen

Verder in het  
SP-verkiezingsprogramma:

In de jeugdzorg staat het belang 
van kinderen, jongeren en 
gezinnen voorop. 

Ook wie niet met digitale 
informatie uit de voeten kan, 
moet kunnen blijven meedoen; 
de ‘ouderwetse’ manier moet 
een optie blijven. 

In het belang van ieders 
veiligheid zorgen voor personen 
met onbegrepen gedrag.

Ondersteunen van vrijwilligers 
en mantelzorgers, voedsel- en 
kledingbank.

Duurzaamheid, schone energie 
en klimaat niet ten koste van 
lagere inkomens.

Duidelijkheid als het gaat om 
overtredingen of overlast: de 
regels handhaven omwille van 
de leefbaarheid.



Gennep
blijft goed
wordt beter.

- Betere opkomsttijden politie,
ambulance en brandweer!

- Behoud en uitbreiding 
   van banen

 
Wie gaat ervoor zorgen dat jouw 
buurt mooi blijft en beter wordt? 
Zijn dat de politici die langs de 
kant staan te roepen dat alles 
slecht is? Politiek is geen spelletje. 
Daar moeten mensen zitten die 
problemen willen oplossen. Voor 
jou. Zodat jij veilig en vrij je leven 
kan leiden. Zodat de dingen die 
goed gaan bij jou in de buurt goed 
blijven. En dat de dingen die beter 
kunnen, ook echt beter worden.

Daar kun je voor kiezen. 
Kies 16 maart voor VVD Gennep.

Wie zorgt er voor dat jouw buurt 
gewoon goed blijft en beter 
wordt? Want laten we eerlijk zijn: 
zeker niet alles is perfect maar we 
wonen wel in een gave gemeente. 
Waar veel goed voor elkaar is. 
Waar je kinderen naar een goede 
school gaan. Waar je als je ziek 
wordt, liefdevolle zorg krijgt. En 
waar je ’s avonds veilig je hond 
kan uitlaten. Zeker niet alles gaat 
goed, maar veel wel. En daar 
mogen we best een beetje trots 
op zijn. 
 
Wat goed gaat, willen we graag zo 
houden. Dat is geen vanzelfspre-
kendheid. Daar moeten we met 
z’n allen iedere dag hard voor 
werken.

Hier zijn wij trots op en dat willen 
wij goed houden:
- Onze gemeenschap met een 

bruisend verenigingsleven
- Onze prachtige dorpen en 

wijken met eigen karakter en 
identiteit

- Onze unieke leefomgeving met 
afwisselend landschap

Dingen die niet goed gaan, die 
moeten we gewoon verbeteren. 
Dat verdient onze gemeente 
Gennep.
 
Daarom gaan wij dit beter maken:
- Meer woningbouw: 
   1.000 nieuwe woningen in 
   onze gemeente!

Gennep

Meer weten 
of contact?

Scan de QR-code 
of ga naar:

�.vvdgennep.nl

Janine
v. Hulsteijn

Heijen

Holger
Rodoe
Gennep

Bram
Nijst

Ottersum

Beppie
Bosten
Gennep

Mariëlla
v.d. Bogaart
Ven-Zelderheide

John
Noij

Milsbeek



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

OOpp  ffoottoo  vvaann  lliinnkkss  nnaaaarr  rreecchhttss::  

Mariska van den Hoogen (nr. 2) 

Paulus Blom (nr. 7) 

Nicoline Mulder (nr. 6) 

Laurens Hoetink (nr. 4) 

Arjen Mehlkop (nr. 1) 

Dennis de Jager (nr. 5) 

Anke Sonnemans (nr. 3)  

 

DD6666  GGeennnneepp::  ggrrooeenn,,  ssoocciiaaaall  eenn  vveerrnniieeuuwweenndd!!    
 

Met onze slogan ‘Durf te vernieuwen’ willen we 
duidelijk maken dat het tijd is om echte en ook 
andere keuzes te maken voor onze gemeente. 
Daarom maken we ons sterk voor een groene en 
sociale gemeente waar iedereen zich gezien en 
gehoord voelt en fijn kan wonen.  

Voor de invulling van ons programma spraken we 
met inwoners uit alle kernen. Deze input vind je 
terug in de thema’s van ons programma. Een heel 
belangrijk thema voor ons is de manier waarop we 
onze gemeente besturen en hoe we samenwerken. 
Wij willen samenspraak vanaf het begin in plaats van 
inspraak achteraf. Als het aan ons ligt krijgen 
inwoners directe invloed in de lokale politiek. Onder 
andere door middel van een burgeramendement. 

Uiteindelijk heb je niets aan mooie plannen zonder 
de juiste mensen om deze ook waar te maken. 
Vernieuwing begint bij jezelf. D66 Gennep heeft de 
jongste lijsttrekker, twee vrouwen in de top drie, 
veel nieuwe gezichten en een hoge lokale 
betrokkenheid. Met de ondersteuning van mensen 
die veel kennis hebben van de lokale politiek en 
dossiers staat wij klaar om aan de slag te gaan. 

Nu al zetten onze kandidaten zich dagelijks in voor 
onze scholen, buurten, stichtingen en verenigingen. 
Zij weten als geen ander wat er speelt en leeft.    

Onze mensen zijn als bestuurders en vrijwilligers 
betrokken bij DAG Ottersum, de kinderboerderij, 
Flamingo’s ’56, Hèije Mojjer, SV Milsbeek, Buurthuis 
van Ons, Elzendaal College, Werkgroep Duurzaam 
Heijen, KBO Gennep, diverse basisscholen en 
andere lokale initiatieven.  

Wij zijn er klaar voor. Jij ook? 

Benieuwd naar onze plannen en mensen voor onze 
gemeente of jouw kern? Kijk op www.d66.nl/gennep 
of stuur een mail naar arjen@d66gennep.nl.  

 

SStteemm  
 14, 15 of 16 maart 

 
 
 
 
 

Arjen Mehlkop 
Lijsttrekker D66 Gennep 

Met onze slogan ‘Durf te vernieuwen’ willen we
duidelijk maken dat het tijd is om echte en ook
andere keuzes te maken voor onze gemeente.
Daarom maken we ons sterk voor een groene en
sociale gemeente waar iedereen zich gezien en
gehoord voelt en fijn kanwonen.

Voor de invulling van ons programma spraken we
met inwoners uit alle kernen. Deze input vind je
terug in de thema’s van ons programma. Een heel
belangrijk thema voor ons is de manier waarop we
onze gemeente besturen en hoe we samenwerken.
Wij willen samenspraak vanaf het begin in plaats
van inspraak achteraf. Als het aan ons ligt krijgen
inwoners directe invloed in de lokale politiek. Onder
andere door middel van een burgeramendement.

Uiteindelijk heb je niets aan mooie plannen zonder
de juiste mensen om deze ook waar te maken.
Vernieuwing begint bij jezelf. D66 Gennep heeft de
jongste lijsttrekker, twee vrouwen in de top drie,
veel nieuwe gezichten en een hoge lokale
betrokkenheid. Met de ondersteuning van mensen
die veel kennis hebben van de lokale politiek en
dossiers staan wij klaar om aan de slag te gaan.

Nu al zetten onze kandidaten zich dagelijks in voor
onze scholen, buurten, stichtingen en verenigingen.
Zij weten als geen ander wat er speelt en leeft.

Onze mensen zijn als bestuurders en vrijwilligers
betrokken bij DAG Ottersum, de kinderboerderij,
Flamingo’s ’56, Hèije Mojjer, SV Milsbeek, Buurthuis
van Ons, Elzendaal College, Werkgroep Duurzaam
Heijen, KBO Gennep, diverse basisscholen en
andere lokale initiatieven.

Wij zijn er klaar voor. Jij ook?

Benieuwd naar onze plannen en mensen voor de
gemeente of jouw kern? Kijk op www.d66.nl/gennep
of stuur een mail naar arjen@d66gennep.nl.
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OOpp  ffoottoo  vvaann  lliinnkkss  nnaaaarr  rreecchhttss::

Mariska van den Hoogen (nr. 2)

Paulus Blom (nr. 7)

Nicoline Mulder (nr. 6)

Laurens Hoetink (nr. 4)

Arjen Mehlkop (nr. 1)

Dennis de Jager (nr. 5)

Anke Sonnemans (nr. 3)
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Arjen Mehlkop
Lijsttrekker D66 Gennep



Veel van de doelen en voornemens die wij 
ons als PvdA gesteld hebben in 2018 zijn aan 
het eind van deze raadsperiode nog net zo 
actueel en noodzakelijk als vier jaar geleden. 
Het beleid in de gemeente Gennep is prachtig 
maar de uitvoering schiet vaak tekort. Twee 
voorbeelden:

In de jeugdzorg wordt het aantal zorgaan-
bieders verminderd. Dit leidt ertoe dat de 
jeugdige zorgvrager en zijn ouders/ bege-
leiders niet kunnen kiezen wat nodig is, maar 
wat de gemeente aanbiedt. Daar is de 
zorgvrager niet altijd mee geholpen. De kans 
bestaat dat de situatie niet verbetert, maar 
verslechtert. Volgens de andere politieke 
partijen wordt de jeugdzorg onbetaalbaar 
wanneer we het aantal gecontracteerde 
zorgaanbieders behouden of vergroten. Maar 
eerlijk is eerlijk: niet-passende zorg is pas 
écht duur!

Een ander voorbeeld is de schuldhulp-
verlening. Mensen met schulden moeten veel 
te lang wachten op hulp. Landelijke wetge-
ving schrijft voor hoelang het voortraject mag 
duren. Het nieuwe vastgestelde beleidsplan 
in april 2021 is een verbetering, maar toont 
weinig ambitie om mensen sneller uit de 
schulden te halen, want het zou de gemeente 
meer geld kosten. Dit is aantoonbaar onjuist. 
Maar het belangrijkste argument om mensen 
sneller en effectiever te helpen is het terug-
brengen van rust in huishoudens en de kans 
om weer 'echt' deel te nemen aan onze 
maatschappij. Die ambitie mist de PvdA bin-
nen het gehele sociale beleid (wmo, 
jeugdzorg, participatiewet).   

Het is ons wel gelukt om het College van 
Burgemeester & Wethouders zo ver te krijgen 
dat zij er meer werk van heeft gemaakt om 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
te helpen. Zo zijn er mensen uit de vicieuze 
cirkel van langdurige werkloosheid en daarbij 
horende armoede gekomen. 

De woningbouw komt op gang in onze 
gemeente, echter zijn het vooral woningen 
die voor een selecte groep interessant zijn. 
Onze jongeren en ouderen zijn er weinig mee 
geholpen. Ondanks lokale woonvisies en 
enquêtes komen de gewenste woningen er 
niet. Betaalbare woningen, in de vorm van 
sociale huur-, starterswoningen en levens-
loopbestendige woningen, zijn hoognodig. 

De PvdA wil een gemeente die er is voor haar 
inwoners en bedrijven. Niet op afstand, maar 
dienstbaar, open en met oog voor de lokale 
belangen.
  

Luc Brouwers
PvdA Gennep



Eerlijk en open bestuur met duidelijke inbreng van inwoners.

Breed gedragen langetermijnvisie met oog voor duurzaamheid en leefbaarheid. 

Prettig en betaalbaar wonen in een groene en veilige omgeving. 

Verenigingsleven, dorps -en wijkraden vormen het hart van onze gemeente. 

Jongeren worden geholpen bij het opzetten van initiatieven voor o.a. evenementen. 

Gevaarlijke en onwenselijke verkeerssituaties aanpakken, zodat kwetsbare 

verkeersdeelnemers beter beschermd zijn. Veilige wandel- en fietsroutes.

Kunst in openbare ruimte is voor en door de gemeenschap.

Behoud basisschool voor elke kern en Elzendaalcollege voor de gemeente. 

Terugkeer ambulance in de gemeente. 

Wat zou het mooi zijn als Xieje terug in het hart van Gennep komt.

Andy Meerwaldt

       Frank Pubben

            Danny Artz

De eerste drie kandidaten op de lijst!

Benieuwd naar de 

volledige kandidatenlijst 

en ons verkiezingsprogramma?

Kijk op www.ELsss.eu
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U krijgt een stempas
Uiterlijk woensdag 2 maart ontvangt u 
uw stempas. Hee� u geen stempas 
ontvangen of bent u uw stempas kwijt? 
Vraag dan uiterlijk vrijdag 11 maart 17.00 
uur een nieuwe aan bij de gemeente. 

U kiest een kandidaat
Bedenk voordat u gaat stemmen op welke 
kandidaat u wilt stemmen. U ontvangt 
thuis een overzicht met alle kandidaten 
waarop u kunt stemmen.

U gaat naar het stemlokaal  
Neem uw stempas en identiteitsbewijs 
mee. Dat kan een paspoort, rijbewijs, 
identiteitskaart of verblijfsdocument zijn. 
Deze mag niet langer dan vijf jaar 
verlopen zijn.

Kunt u niet zelf naar het 
stemlokaal komen?  
Dan kan iemand anders voor u gaan 
stemmen. Vul de achterkant van uw 
stempas in. Geef uw stempas en een kopie 
van uw identiteitsbewijs mee aan de 
kiezer die voor u gaat stemmen.

In het stemlokaal
Op het stembureau levert u uw 
stempas in. Laat ook uw identiteitsbewijs 
zien aan het stembureaulid.

U krijgt een stembiljet
Op het stembiljet staan alle lijsten 
(politieke partijen) die meedoen aan
de verkiezing in de gemeente. Ook staan 
hierop alle kandidaten op wie u kunt 
stemmen. 

In het stemhokje
Met het stembiljet en een rood potlood 
gaat u een stemhokje in. Dat doet u 
alleen. Hee� u vanwege uw lichamelijke 
gesteldheid hulp nodig bij het stemmen? 
Dan mag er iemand mee om u te helpen.

U kleurt één vakje rood
Kleur het rondje in voor de naam van 
de persoon op wie u wilt stemmen. 
U kunt het stembiljet ook leeg laten. 
Dat heet blanco stemmen.

Lever uw stembiljet in
Stop het stembiljet in de stembus. U hee� 
uw stem uitgebracht. Woensdagavond 
16 maart vanaf 21.00 uur worden de 
stemmen geteld. De uitslag vindt u op 
de website van de gemeente.

Stemmen: hoe werkt dat? 
Op woensdag 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Op maandag 14 en dinsdag 15 maart is in 
onze gemeente een aantal stemlokalen al open. Kijk op de website van de gemeente welke dat zijn. 
De stemlokalen zijn open van 7.30-21.00 uur.
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Zorg, welzijn leefbaarheid Wonen en ruimte
CDA • MFA (gemeenschapshuis) in alle dorpen 

• Handhaven kwaliteit jeugd- en ouderenzorg en 
eenzaamheid aanpakken

• Terugdringen laaggeletterdheid
• Opvangmogelijkheid en revalidatie voor ouderen na 

medische ingreep
• Veilige schoolroutes voor jeugd (o.a.fietsstraat en 

Maasbrug Oeffelt) 
• Investeren in schone en veilige leefomgeving

SP • Meerjarenplan voor jongerenwerk maken
• Versterken samenwerking en ondersteuning Intos
• Beter in beeld krijgen personen met onbegrepen/

verward gedrag
• Realiseren hospice
• Steviger handhaven op overtredingen die de 

leefbaarheid aantasten

VVD • Zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij huis
• Inzetten op preventief zorgbeleid
• Zorg moet voor iedereen betaalbaar blijven met eigen 

verantwoordelijkheid voor de inwoners
• Meer aandacht voor de vrijwilligersbank
• Geen asielzoekerscentrum
• Bijstand moet niet voelen als een hangmat

D66 • Menselijke benadering en vertrouwen als basis voor 
alle zorg

• Ombudsman/vrouw voor als je je niet gezien of 
gehoord voelt

• Meer maatwerk in lokaal bijstandsbeleid
• Uithuisplaatsing kind als laatste middel en liefst in 

pleegzorg of gezinshuis
• Openbare rolstoelvriendelijke toiletten
• Stigma op schulden verminderen en schulden sneller 

afhandelen 
• Specifieke punten per kern, zie website

PvdA • Geld bestemd voor de zorg, gaat naar de zorg
• Best mogelijke zorg op maat door ruime keuze in 

zorgaanbieders
• Meer maatwerk en oog voor complexe  

zorgsituaties
• Onafhankelijke cliëntondersteuning actiever 

aanbieden bij een zorgvraag
• Schuldhulpverlening verbeteren en looptijd verkorten
• Beroep op (jonge) mantelzorgers verminderen

Elsss • Positieve gezondheid aanpak “voorkomen is beter dan 
genezen”

• Waarderen en ondersteunen van mantelzorgers via 
eerlijk(er) beleid.

• Vervanging van Xieje samen met INTOS en Dichterbij
• Adviesraad Sociaal Domein wordt goed ondersteund 

en gewaardeerd voor zijn werk
• Er komt een wethouder Veiligheid zodat meer 

aandacht komt voor de  leefbaarheid 
• MFA (gemeenschapshuis) in alle kernen
• Terugkeer ambulance in gemeente

CDA • Doorbouwen betaalbare woningen in alle kernen en 
wijken voor jongeren en ouderen

• Voorrangsregeling voor eigen inwoners bij 
woningbouw

• Voor ouderen een woonzorgcomplex ‘tussen thuis en 
verpleeghuis’

• Actief gemeentelijk grondbeleid
• Opknappen oude straten en wijken in alle kernen
• Ondersteuning bij verduurzaming van bestaande 

woningen

SP •  Flink meer sociale huurwoningen
• Zelfbewoningsplicht
• Woningen voor statushouders en arbeidsmigranten 

zonder verdringing
• Geen uitbreiding van agrarische verwerkingsindustrie 

in het landelijk gebied
• Gemeente als actieve speler bij grondaankoop t.b.v. 

betaalbare en duurzame nieuwbouw in/nabij alle 
kernen

VVD •  1.000 nieuwe woningen in onze dorpen en wijken
• Betaalbare woningen voor elke beurs
• Meer appartementen rondom centrum Gennep
• Huisvesting seizoenarbeiders door agrariërs zelf
• Geen voorrangsregeling voor statushouders
• Afschaffen welstandscommissie

D66 •  Bouwen, maar met visie. Ruimte voor nieuwe 
concepten passend bij jouw kern

• Beter gebruiken wat er al staat; splitsen en 
herbestemmen biedt veel kansen

• Geen losse projecten maar een visie voor de hele 
gemeente op wonen, werken, verkeer en natuur

• Zelfbewoningsplicht starterswoningen
• Groenfonds voor verbinden van bouwen en natuur
• Eigenaren en huurders ondersteunen om panden te 

verduurzamen

PvdA •  Lege bedrijfspanden en winkels worden woningen
• Voornamelijk sociale huur-, starters- en 

levensloopbestendige woningen bouwen. Bij voorkeur 
gaan we in zee met Destion en Mooiland

• Voorzieningenniveau in de kernen en wijken 
handhaven

• Verloedering en achterstallig onderhoud  
in buurten aanpakken

Elsss •  Meer betaalbare woningen  tot maximaal € 280.000.
•  Meer betaalbare woningbouw door te sturen op 

(grond-) prijzen
• Stimuleren dat vervallen panden en wijken worden 

opgeknapt
• Voldoende goede sociale huurwoningen realiseren
• Wonen in het groen; niet alle open groene plekken in 

onze kernen en wijken volbouwen.
• Huidige bewoners hebben meer invloed op (nieuw)

bouwplannen in hun buurt
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Sport, cultuur onderwijs Milieu en verkeer
CDA • Opknappen binnensportaccommodaties in alle kernen

• Speelpleinen, natuurspeeltuin, beweegtuinen, 
hardlooproutes

• Vrijstelling OZB voor verenigingen behouden
• Ambtelijke ondersteunende coördinator voor 

verenigingen
• Stimuleren culturele activiteiten en zichtbaar maken 

cultuurhistorische kwaliteiten
• Basisscholen in alle kernen en Elzendaalcollege 

versterken

SP • Llidmaatschap van sportverenigingen stimuleren, ook 
voor G-sporters

• Verder uitbouwen bibliotheek
• Behoud scholen in alle kernen
• Meer kunst- en cultuuronderwijs op scholen

VVD • Één loket voor organisatoren en verenigingen die 
evenementen willen organiseren

• Vereenvoudigen vergunningprocedures verenigingen
• Inzetten op breedtesport maar ook topsport (ook) 

financieel steunen
• Toekomstbestendige sportaccommodaties

D66 • Behoud voortgezet onderwijs in Gennep en 
basisscholen in alle kernen

• Alle schoolgebouwen duurzaam, gezond en veilig 
bereikbaar

• Multi-sportvelden voor gym, spelen en verenigingen 
bij scholen

• Subsidies op basis van participatie,  inclusiviteit en 
inzet vrijwilligers in plaats van ledenaantallen

• Evenementenbeleid herzien
• Sport en cultuur toegankelijk voor iedereen 

PvdA • Ondersteunen van initiatieven en samenwerkingen op 
het gebied van sport, cultuur en onderwijs

• Muziekonderwijs, individueel of in groepsverband, 
stimuleren

• Taalvaardigheid bevorderen

Elsss • Behoud van een goede basisschool in elke kern.
• Elzendaalcollege blijft in Gennep 
• Stimuleren van ‘groenblauwe’ schoolpleinen, 

schooltuinen, pluktuinen en fruitbossen. 
• Nieuw sportcomplex aan Goorseweg in Ottersum 

i.p.v. Achates-complex aan St. Janstraat
• Verenigingsleven vormt het hart van onze gemeente
• Kunstbeleid moet anders. Onze inwoners zijn 

bepalend voor de kunst in de openbare ruimte: niet 
buitenstaanders.

CDA •  Geen windmolens en zonneweiden op land
• Oprichten duurzaamheidscoöperatie ondersteunen
• 60 km/h wegen in buitengebied, Kleefseweg en 

Nijmeegseweg
• Aanpak verkeersonveilige plekken, zoals bij Hubo
• Verbindingsweg Milsbeek aanleggen,  

incl. rotonde N271
• Elektrisch vervoer (fiets/auto) stimuleren met extra 

laadpunten
• Veilig aaneengesloten fietspadennetwerk en nieuw 

verkeerscirculatieplan 

SP • Verduurzaming van alle gemeentelijke bebouwing 
en op daken zonnepanelen waarvan ook derden 
profiteren

• Laagste inkomens compenseren voor de kosten van 
de energietransitie

• Zeer beperkt doorberekenen kosten 
woningverbetering in de huren

VVD •  Oplossen overlast doorgaand (vracht-)verkeer door 
kernen Ottersum en Ven-Zelderheide

• Doortrekken A77 richting Uden
• Extra geluidsmaatregelen langs N271
• Meer spitsbussen en nachtbus
• Geen windmolens en geen zonneparken
• Geen verplichting aardgasvrij voor bestaande huizen
• Fatsoenlijk maaibeleid

D66 •  Gemeentelijke organisatie in 2030 klimaatneutraal
• 15% minder restafval in 2026
• Iedereen moet deel kunnen nemen aan duurzame 

regelingen (energietransitie)
• Geen houtje touwtje projecten, maar totaalvisie 

gemeente op verkeer en veiligheid 
• In de bebouwde kom is 30 de norm en 50 de 

uitzondering
• Fietsen stimuleren door meer, betere en veiligere 

fietsroutes

PvdA • Duurzaam stroomgebruik en energiebesparing 
bevorderen, vooral gericht op mensen met een smalle 
beurs

• Vooral inwoners profiteren van de opbrengst van 
duurzame energieprojecten

• Handhaving op het gebied van milieu en 
duurzaamheid krijgt prioriteit

• Doorgaand (vracht-) verkeer door de kernen wordt 
waar mogelijk geweerd

• Projecten en initiatieven, zoals economische 
ontwikkelingen, toetsen op gevolgen voor het 
landschap

Elsss • Inzetten op zonnepanelen op daken en nieuwe 
technieken, geen windmolens en zonneparken

• Stimuleren dialoog tussen inwoners, ondernemers en 
overheid bij overlast

• Overlast vrachtverkeer verminderen
• Verhoging verkeersveiligheid voor fietsers en 

voetgangers heeft prioriteit
•  Positie verkeerskoepel formaliseren en meldpunt 

ongevallen instellen om daarmee gaan te sturen op 
maatregelen

• Oplossen gevaarlijke verkeerssituaties
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Economie, werk, toerisme Financiën en bestuur
CDA •  Aantrekkelijker maken centrum i.s.m. 

centrummanager en BIZ
• Verbetering ondernemersklimaat 
• Extra aandacht voor jonge ondernemers, MKB-ers, 

ZZP-ers en de agrarische sector
• Positie van INTOS verder versterken
• Verblijfs- en dagrecreatieve mogelijkheden vergroten
• Waterrecreatie aan de Maas i.c.m. verbinding Loswal 

naar Gennep-West

SP •  Ontwikkeling en  behoud van het Nationaal Park 
Maasduinen

VVD •  Meer mogelijkheden voor detailhandel (‘biertje bij de 
kapper’)

• Ruimere terrassen bij onze horeca
• Horeca op en bij vlonder Niers
• Extra hotel en B&B’s
• Actief blijven ondersteunen agrarische sector
• Ontwikkelen Maaskemp met waterrecreatie en 

strandjes

D66 •  Gemeentelijke organisatie als kartrekker voor 
inclusief, duurzaam ondernemen

• Als echte zorggemeente investeren om kansen in deze 
sector beter te benutten

• Stimuleren verduurzaming agrarische sector
• Kleiner, bruisend centrum van Gennep
• Maas- en Niersoevers aantrekkelijker en 

toegankelijker voor recreatie
• Economische groei moet altijd in balans zijn met 

veiligheid, natuur en leefbaarheid
• Meer aandacht voor mantelzorgers 

PvdA •  Bedrijven stimuleren om duurzaam en 
maatschappelijk te ondernemen

• Zwakke plekken in het openbaar vervoer aanpakken 
ter bevordering van arbeidsparticipatie en toerisme

• INTOS begeleidt inwoners naar werk. Dit doen ze 
goed, maar ze verdienen meer ruggensteun

Elsss •  Gennep wordt een “fair trade” gemeente
• Bevorderen van leefbaarheid in het buitengebied  

door mogelijkheden tot nevenactiviteiten te bieden
• Aanleg van pluktuinen, klimbossen,  

natuurspeeltuinen en fruitbomen
• Onderzoek haalbaarheid shuttlebus verbinding 

Centerparcs – Gennep via de dorpen
• Recreatieplekken langs (oude) Maas en Niers

CDA •  Geen verhoging van lokale belastingen
• Vereenvoudiging vergunningverlening voor 

evenementen en organisaties
• Elektronische dienstverlening vanuit gemeente met 

aandacht voor ouderen
• Regionale samenwerking met buurgemeenten, Land 

van Cuijk en Euregio.
• Zichtbaarheid wijkagenten en Boa’s op straat

SP •  Geen lastenverhogingen
• Geen bezuinigingen 

VVD •  Actieve strijd tegen drugsoverlast
• Blijvend lage lasten voor inwoners en bedrijven
• Subsidies voor kleinschalige initiatieven voor onze 

dorpen en wijken
• Wapenstok en pepperspray voor boa’s/handhaving
• Geen coffeeshop, geen shishalounges

D66 •  Van inspraak achteraf naar samenspraak vooraf
• Meer invloed voor inwoners door recht op 

burgeramendement
• Meepraten en adviseren over beleid via het 

burgerforum
• Inzicht in gemeentelijke dienstverlening door 

feedbacksysteem voor inwoners
• Meer zeggenschap over gemeenschapsgeld door 

wijkbudgetten

PvdA •  Digitale communicatie wordt belangrijker, maar 
persoonlijk en laagdrempelig contact met de 
gemeente blijft thuis of op het gemeentekantoor 
mogelijk 

• Mogelijk krijgt de gemeente minder budget van het 
Rijk om haar taken uit te voeren. De zorg, sport en 
kunst en cultuur blijven beschikbaar voor iedereen 

• Geen inhuur, maar investeren in kennis en kwaliteit 
van de eigen ambtelijke organisatie

• Inwoners kunnen met een klacht terecht bij een 
onafhankelijke instantie

Elsss •  Lage belastingdruk voor inwoners en bedrijven en 
betaalbaarheid van overheidsdiensten, inflatie is de 
max inclusief WOZ-waarde

• Minimale, heldere en eenvoudige regelgeving in 
dienst van inwoners

• Dienstverlening dichtbij en laagdrempelig, zowel 
digitaal als aan de balie

• Speerpunt is visieontwikkeling met inwoners gericht 
op de gemeente Gennep in 2035

• Gemeente is een fijne werkgever
• Eerlijk en open bestuur met inbreng van inwoners
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Stemlokalen in de gemeente
De volgende 2 stemlokalen zijn op 14 en 15 maart 
geopend van 7.30 tot 21.00 uur:

Gennep
• Buurthuis VanOns, Norbertplein 3, Gennep
• De Goede Herder, Europaplein 1, Gennep

De volgende 8 stemlokalen zijn op 16 maart 
geopend van 7.30 tot 21.00 uur:

Gennep
• Buurthuis VanOns, Norbertplein 3
• De Goede Herder, Europaplein 1
• ’t Hökske, Prinses Margrietstraat 22
• Zaal Pica Mare, Picardie 36

Heijen
• Gemeenschapshuis D’n Toomp, Lijsterbesstraat 10

Milsbeek
• Trefpunt, Kerkstraat 31

Ottersum
• Zaal Buurman, St. Janstraat 48

Ven-Zelderheide
• Gemeenschapshuis De Uitkomst, Kleefseweg 29
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Uitslag verkiezingen gemeente Gennep 2018
Aantal opgeroepen kiezers:  13.784
Aantal stemmers:  7.667
Opkomstpercentage:  55,62%
Blanco stemmen:  58 (0,76%)
Ongeldige stemmen:  16 (0,21%)
 

■ CDA ■ SP ■ VVD ■ D66 ■ PvdA

CDA: 30,77%
2.359 stemmen
5 zetels

SP: 21,01%
1.611 stemmen
4 zetels

VVD: 19,23%
1.478 stemmen
3 zetels

D66: 16,12%
1.236 stemmen
3 zetels

PvdA: 11,53%
899 stemmen
2 zetels

CDA
30,77%

SP
21,01%

VVD
19,23%

D66
16,12%

PvdA
11,53%
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Bekendmaking van de uitslag
Op 16 maart sluiten de stembureaus om 21.00 uur en worden de stemmen direct (handmatig) geteld. De leden van 
de lokale politieke partijen wachten de uitslag in spanning af de raadzaal in het oude stadhuis in Gennep. Dit is onder 
voorbehoud van de coronamaatregelen. Naar verwachting kan de burgemeester rond 23.00 uur de voorlopige uitslag 
bekendmaken. Gennep News doet live verslag van de uitslagenavond op 16 maart. 

De uitgebreide uitslag maken we op donderdagochtend 
17 maart bekend via www.gennep.nl/verkiezingen en via 
Facebook. Daarnaast wordt de uitslag opgenomen in de 
eerstvolgende gemeenterubriek in de Maas-  
en Niersbode.
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Meer informatie 
over de verkiezingen?
Kijk op www.gennep.nl/verkiezingen.  
Of neem contact op via e-mail gemeente@gennep.nl 
of telefoon (0485) 49 41 41. We helpen u graag.

Volg de verkiezingen

Gemeente Gennep
  Website:  

www.gennep.nl/verkiezingen

  Facebook: Gemeente Gennep  
(www.facebook.com/
gemeentegennep)

  Twitter: @GemeenteGennep  
(www.twitter.com/
gemeentegennep) 

  Instagram: 
  @Gemeente_Gennep  

(www.instagram.com/
gemeente_gennep)

Zondag 13 maart 
om 12.00 uur op TVL TV en 

www.Facebook.com/
GennepNews

Woensdag 9 maart 
om 20.00 uur op 
www.Gennep.nl

Verkiezingsdebatten



Uiterlijk 2 maart ontvangt u uw stempas thuis. Met deze 

stempas en uw identiteitsbewijs kunt u in elk stemlokaal in uw 

gemeente terecht. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar 

verlopen zijn. Hee�  u geen stempas ontvangen of bent u uw 

stempas kwijt? Neem dan contact op met uw gemeente. 

U kunt tot uiterlijk vrijdag 11 maart 17.00 uur een nieuwe stempas 

aanvragen. 

U kunt ook iemand anders vragen om namens u te stemmen. 

Vul de achterkant van uw stempas in en geef deze samen met 

een kopie of foto van uw identiteitsbewijs mee aan de persoon 

die voor u gaat stemmen.  

In het stemlokaal gelden maatregelen in verband met 

corona, zoals het dragen van een mondkapje. U kunt voldoende 

afstand houden van anderen. Een extra stem bureaulid houdt in 

de gaten of het niet te druk wordt in het stemlokaal. Stemhokjes 

en andere contactpunten worden regelmatig schoongemaakt.

U kunt ook eerder gaan stemmen. In elke gemeente is op 

14 en 15 maart al een aantal stemlokalen open. U ontvangt 

thuis een overzicht met de locaties en openingstijden van 

de stemlokalen in uw gemeente. Kijk ook op de website 

waarismijnstemlokaal.nl om te zien op welke dag het 

stem lokaal van uw keuze geopend is. 

Op 16 maart zijn de verkiezingen 
voor de gemeenteraad
Met uw stem hee�  u invloed op wat er in uw stad of dorp gebeurt. 
We zorgen dat u veilig kunt stemmen. Want elke stem telt. 

Kijk voor meer informatie op elkestemtelt.nl
of de website van uw gemeente.
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