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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 werken bij voorkeur op afspraak, omdat 
we u dan sneller en beter kunnen helpen. Een 
afspraak maakt u via www.gennep.nl of door 
telefonisch contact op te nemen. Ook als u 
ons zonder afspraak bezoekt, proberen we 
u zo goed mogelijk te helpen. Maar dan kan 
het voorkomen dat u moet wachten, of dat de 
juiste medewerker niet beschikbaar is.

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

Het college besluit:
• de raadsinformatiebrief Schulddienst-

verlening vast te stellen;
• het jaarverslag VTH 2020/2021 vast te 

stellen;
• het beleidsplan aanpak mensenhandel 

gemeenten Noord- en Midden-
Limburg vast te stellen.

Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd

Op 29 maart nam de gemeente afscheid van de ‘oude’ raad, om op 30 maart de 
‘nieuwe’ raad welkom te heten. De kiezer had gesproken en wel zodanig dat circa 
een derde van de raad wijzigde. 

Zo werd afscheid genomen van zes raadsleden, waarvan er twee niet fysiek bij de 
vergadering konden zijn. CDA-raadslid Jos Sutmuller zat in Zuid-Afrika en SP-raadslid 
Hendrik-Jan van Essen zat thuis, gedwongen, met corona. De burgemeester kon ze 
toch toespreken omdat ze via een livestream konden meekijken. Henny Frentz (SP), 
Fred Knigge (VVD), Remco Reinten (CDA) en Paul Wessels (D66) zegden de raad ook 
vaarwel. De heren Knigge en vooral Wessels gebruikten de gelegenheid om de raad 
ook nog een keer zelf toe te spreken. De vertrekkende raadsleden kregen als dank 
een gegraveerde lei van het dak van het stadhuis. Dit werd aangevuld met een pakket 
met streekproducten. Een afscheidsborrel op het gemeentekantoor maakte het 
afscheid feestelijk.

De 17 nieuwe raadsleden werden op woensdag beëdigd onder het toeziend oog 
van een volle tribune. De burgemeester reikte elk raadslid een met hun pasfoto 
gepersonaliseerd boek uit, met bij elke fractie een toepasselijke titel, gebaseerd op 
een bekende song. De rest van het boek was nog leeg, het is namelijk bedoeld als 
ideeënbundel. Elk raadslid kan hierin zijn/haar ideeën voor een beter Gennep kwijt. 
Samen met een mooie bos bloemen werd de nieuwe raadsperiode in stijl ingeluid. 

Daarna was het woord aan de lijsttrekker van de grootste fractie. CDA-raadslid 
Jacques van Bergen, om de stand van zaken te melden van de formatie. Hij vertelde 
dat er met elke fractie gesprekken zijn gevoerd, met een aantal ook meerdere 
gesprekken en dat de voorkeursvariant die is van CDA, VVD en ELsss. De PvdA en de 
SP hadden aangegeven geen trek te hebben in een plek in de coalitie, zodat alleen 
D66 echt buiten de boot lijkt te gaan vallen. De heer Van Bergen verwacht dat ergens 
in mei het nieuwe college zal kunnen aantreden.

Minister neemt besluit Lob van Gennep
Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft de voorkeursbeslissing 
Lob van Gennep genomen. Met deze beslissing is een belangrijke stap gezet 
in het verder beschermen van de inwoners van Ven-Zelderheide, Ottersum, 
Milsbeek, Plasmolen en Middelaar tegen hoogwater. Het project start met de 
planuitwerkingsfase, waarin de dijkversterkings-, rivierkundige en ruimtelijke 
maatregelen in detail worden uitgewerkt.

Flink pakket aan maatregelen
Vanaf de keersluis van Mook tot aan de Duitse grens bij Ven-Zelderheide gaat het 
om diverse maatregelen. Al de te nemen maatregelen zijn terug te lezen op de 
website www.lobvangennep.nl.

Plannen verder uitwerken met omgeving
Het besluit van de minister is een belangrijke mijlpaal. In de planuitwerkingsfase 
werkt het project Lob van Gennep de maatregelen in detail uit en wordt duidelijk 
hoe de dijken exact inpassen in het landschap. De plannen voor de dijkversterking 
zijn mede tot stand gekomen door uitgebreide gebiedsparticipatie met inwoners en 
ondernemers. In de volgende fase zet het project deze intensieve participatie voort.

Meer informatie
Wilt u meer informatie? Kijk op www.lobvangennep.nl. 

 Sportieve steun Oekraïense 
vluchtelingen

Steeds meer Oekraïense vluchtelingen 
komen aan bij Residence Heijendael. 
Gennep Doet Mee bereidt een sportief 
programma voor voor de vluchtelingen. 
Daarvoor zoeken we vrijwilligers die, 
liefst overdag, tijd hebben om sportief 
aan de slag te gaan met de kinderen en/
of volwassenen. Heb je belangstelling 
of wil je meer informatie? 
Neem contact op met Maloe Janssen 
van Gennep Doet Mee via 
maloe@gennepdoetmee.nl. 

Spullen inzamelen
Gennep Doet Mee roept daarnaast zowel 
sportaanbieders als inwoners op om 
sportmaterialen, -kleding en -schoenen 
(met name voor kinderen) in te zamelen. 
U kunt van maandag tot en met vrijdag 
tussen 9.00 en 16.00 uur spullen afgeven 
bij INTOS aan De Groote Heeze 41 in 
Heijen. 

Schade Zandstraat en Jan 
Lindersplein

Aan de Zandstraat en het Jan 
Lindersplein is schade ontstaan aan 
het straatwerk en de trottoirbanden. 
We zetten de beschadigingen 
tijdelijk af, zodat er geen onveilige 
situaties ontstaan. We hopen dat de 
beschadigingen eind april volledig 
hersteld zijn.

Week van de Groene Tuin

Van 12 tot en met 18 april is de Week 
van de Groene Tuin. In deze week 
draait alles om het vergroenen en 
verduurzamen van uw tuin, balkon of 
straat. Een groene, duurzame tuin is 
belangrijk. Groen in uw tuin zorgt voor 
minder wateroverlast en hittestress. 
Ook trekt groen insecten, vogels 
en andere dieren aan, wat goed is 
voor de biodiversiteit. Tijdens de 
Week van de Groene Tuin krijgt 
u iedere dag een tip om mee aan 
de slag te gaan. Kijk hiervoor op 
www.weekvandegroenetuin.nl. 
Daar vindt u ook een overzicht van 
groene acties die worden georganiseerd 
en kunt u meedoen aan een prijsvraag. 
Verder zijn er in Gennep dit jaar weer 
mogelijkheden om een zaadmengsel 
voor bloemrijke akkerranden te 
bestellen of een zakje bloemenzaad op 
te halen bij een wijkcentrum in uw buurt.

Voornemen voorbereiden 
nieuw bestemmingsplan

Op grond van artikel 1.3.1. Besluit 
ruimtelijke ordening kondigt het college 
van B&W aan, dat het voornemen 
bestaat tot het voorbereiden van 
een nieuw bestemmingsplan voor 
Heidestraat tussen 3 en 5 in Ven-
Zelderheide voor het toevoegen van 
één woning. 

Inzage en zienswijze nog niet 
mogelijk
Over het voornemen liggen nog 
geen stukken ter inzage. Ook kunt 
u nog geen zienswijze indienen 
tegen de voornemens. Pas als 
het ontwerpbestemmingsplan ter 
inzage wordt gelegd, kunt u een 
reactie indienen. De kennisgeving 
van de terinzagelegging van het 
ontwerpbestemmingsplan plaatsen 
we tegen die tijd onder andere in deze 
krant.



Raadslid aan het woord ELsss in de raad
Een grote overwinning van ELsss. Vanuit het niets hebben we 13 procent van de stemmen gekregen en daarmee mogen wij, als team 
ELsss, twee zetels in de gemeenteraad innemen de aankomende vier jaar. Een woord van dank voor de kiezers is dan wel op zijn plaats. 
Bedankt voor de steun en het vertrouwen! Wij gaan ons best doen om het vertrouwen waar te maken door verantwoordelijkheid te 
nemen en invloed te hebben, zodat de gewenste veranderingen er gaan komen. 

Wij als ELsss gaan werken aan 
een brede vereniging. We willen 
een oproep doen aan inwoners 
om mee te denken en indien 
jullie willen misschien zelfs mee 
te helpen. We willen vertellen 
wat we doen en waarom welke 
keuze gemaakt wordt. Zodat 
we er voor de volgende 
verkiezingen met een team 
staan dat een afspiegeling is 
van de samenleving in onze 
gemeente. 

Op 23 maart hebben alle partijen 
een gesprek gehad met de 
grootste partij, het CDA. Over 
hoe deze partij de uitslag van 
de verkiezingen duidt en hoe nu 
verder. Het CDA heeft ervoor 
gekozen om coalitiegesprekken 
te starten met VVD en ELsss. Dit 
proces gaat naar verwachting 
een aantal weken duren.

Something ELsss: een duurzame 
campagne voeren. Het is ons 

opgevallen dat de campagnes 
weinig tot niet duurzaam zijn. 
Zoals de plastic spandoeken 
die na twee weken bij het 
afval kunnen. Dit geldt ook 
voor de vele posters. Met 
onze campagne willen wij de 
daar meer rekening mee gaan 
houden in de toekomst. Door 
verkiezingsborden te gebruiken 
die meerdere perioden 
meegaan. Hopelijk gaan we onze 
collega-partijen meekrijgen, 

zodat de verkiezingen in 2026 
een stuk duurzamer zullen zijn. 

Wil je met ons meedoen? Heb 
je zelf ideeën hoe het beter 
kan in onze gemeente? Neem 
dan contact met ons op en/of 
sluit vrijblijvend een keertje aan 
tijdens ons teamoverleg. 

Danny Artz
d.artz@gennep.nl

   
    

Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning 
Gennep – De Poel 10 Het verbouwen van een winkelruimte naar 
 een drietal huurappartementen (25 maart) 
 2022-0343
Ven-Zelderheide – Vensestraat 31 Het verwijderen van dakpannen en 
 aanbrengen van riet (30 maart) 2022-0355

Overige verleende vergunningen
Gennep – Wagenstraat 20 Vergunning obstakels op openbare weg: 
 het plaatsen van een mobiele kraan 
 (31 maart) 2022-0284
Milsbeek Evenementenvergunning: het organiseren 
 van kindervakantiewerk Milsbeek 2022 
 (28 maart) 2022-0297
Milsbeek – Zwarteweg 85 Evenementenvergunning: het organiseren 
 van Koningsnacht 2022 (28 maart) 
 2021-1261
Ottersum Collectevergunning: het aanvragen van 
 drie collectevergunningen 2022 (30 maart) 
 2022-0315
Ven-Zelderheide – Speksestraat Evenementenvergunning: het organiseren 
 van Paasvuur SJJV 2022, stookvergunning 
 en ontheffi  ng DHW (30 maart) 2022-0183

Verlenging van de beslistermijn (met zes weken)
Milsbeek – Kerkstraat 32 Het verbouwen van een pand (25 maart) 
 2022-0082

Besluit melding lozing buiten inrichting 
Ottersum – Korenmolen 42 Het realiseren en exploiteren van een 
 gesloten bodemenergiesysteem (12 maart) 
 2022-0292
Ottersum – Wieken 6 Het realiseren en exploiteren van een 
 gesloten bodemenergiesysteem (12 maart) 
 2022-0291

Als service publiceren wij beknopte versies van de bekendmakingen in deze krant. 
Kijk voor de volledige bekendmakingen op www.offi  cielebekendmakingen.nl. 
Daar leest u ook hoe u inspraak kunt leveren of een zienswijze, beroep of bezwaar 
kunt indienen.
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PMD-zakken: hoe zit het?

De PMD-afvalzakken worden om de week opgehaald op woensdag. Zet de zakken 
op zijn vroegst op de dinsdag vóór de inzameldag buiten klaar. Plaats ze bij 
voorkeur aan een van de kroonringen, die geplaatst zijn aan de lantaarnpalen. 

Wat mag er allemaal in de PMD-zak?
PMD staat voor Plastic, Metaal en Drankpakken. Bijna alle verpakkingsmaterialen 
(zoals soepblikken, plastic verpakkingen, melkpakken en chipszakken) mogen bij het 
PMD. Materialen die niet in deze zak thuishoren, zijn bijvoorbeeld piepschuimdelen, 
(deodorant)spuitbussen en papieren verpakkingen. Wanneer er te veel ongewenste 
materialen in de zak zitten, wordt deze niet meegenomen. Merkt u dat uw PMD-zak 
is blijven hangen? Neem de zak dan terug naar binnen, haal eruit wat er niet in mag 
en bied de zak opnieuw aan. 

Bied uw PMD-afval niet te vroeg aan
We zien steeds vaker dat PMD-zakken te vroeg aan de straat staan of hangen. Dit is 
vervuiling van het straatbeeld en trekt ongedierte aan. Daarnaast is er kans dat de 
zakken wegwaaien en riskeert u een boete van 100 euro. Bied uw PMD-zakken dus 
niet eerder aan dan de dinsdag vóór de inzameldag. 

Ontwerpbestemmingsplan ‘Milsbeek, Draaischijf 29 en 31’ 
ter inzage
Het college van B&W maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Milsbeek, 
Draaischijf 29 en 31’ ter inzage wordt gelegd. Deze publicatie dient tevens te worden 
opgevat als de kennisgeving als bedoeld in artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening.
Het ontwerpbestemmingsplan, dat voorziet in de correctie van de bestemming van 
de achtertuinen behorende bij de adressen Draaischijf 29 en 31 te Milsbeek, ligt 
vanaf 7 april 2022 voor zes weken ter inzage het gemeentekantoor van Gennep.   
Het ontwerpbestemmingsplan is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.0907.BP22135DRSF2931MIL-ON01). Tot en met 18 mei 2022 kan iedereen 
een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad 
van Gennep, t.a.v. B&W van Gennep, Postbus 9003, 6590 HD Gennep. Het is niet 
mogelijk om via e-mail een zienswijze in te dienen.

Geslaagde editie van Gennep Schoon
Helaas ligt er nog altijd veel zwerfafval 
in onze gemeente. Bijvoorbeeld langs de 
oevers van de Maas en Niers. Afgelopen 
weekend hebben tientallen verenigingen 
zich tijdens Gennep Schoon weer ingezet 
om de oevers op te schonen. Gemeente 
Gennep bedankt alle deelnemers 
hartelijk voor hun inzet. Dankzij jullie 
kunnen we blijven genieten van de 
prachtige natuur rondom de rivieren 
en hebben de dieren weer een schoon 
leefgebied!


