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

Het college besluit:
• het wijzigingsplan ‘Hoenderweg, 

Ottersum’ vast te stellen;
• de jaarverantwoording en 

Jaarrekening 2021 en het jaarplan 
2022 en begroting 2022 van het Zorg 
en Veiligheidshuis vast te stellen;

• in principe medewerking te verlenen 
aan het voorliggende initiatief 
voor de sloop van agrarische 
bedrijfsbebouwing, de bouw van 
twee woningen en het omzetten 
van de bedrijfswoning in een 
burgerwoning aan de Langehorst 2b 
in VenZelderheide;

• aan de gemeenteraad voor te 
stellen in te stemmen met de 2e 
projectenvelop Investeringsagenda 
Regio NoordLimburg.

Eenmalige energietoeslag
De energieprijzen zijn de afgelopen maanden hard gestegen. Hierdoor zijn veel 
huishoudens honderden euro’s extra kwijt aan de energierekening. Daarom 
krijgen huishoudens met een laag inkomen eenmalig een energietoeslag van € 800 
netto. 

Ontvangt u een bijstandsuitkering?
Dan hoeft u niets te doen. U ontvangt de energietoeslag uiterlijk 1 juli 2022 
automatisch op uw rekening.

Heeft u geen bijstandsuitkering, maar wel een laag inkomen? 
Dan kunt u de energietoeslag zelf aanvragen. Bijvoorbeeld als u een WWuitkering 
of AOW zonder aanvullend pensioen ontvangt. Helaas zijn de precieze voorwaarden 
op dit moment nog niet bekend en is het nog niet mogelijk om een aanvraag 
te doen. Zodra hier meer duidelijkheid over is, maken we dit bekend in de 
gemeenterubriek van de Maas en Niersbode, op www.gennep.nl en sociale media 
van de gemeente Gennep.

Financiële hulp
Heeft u op dit moment een fi nancieel probleem, doordat u bijvoorbeeld de 
jaarafrekening niet kunt betalen? Neem dan contact op met de gemeente via 
(0485) 49 41 41 of stuur een email naar gemeente@gennep.nl. Vraag naar een 
vakspecialist Werk & Inkomen. Dan kijken we samen met u naar de mogelijkheden. 
Naast de eenmalige energietoeslag zijn er ook andere fi nanciële regelingen voor 
mensen met een laag inkomen. Alle regelingen staan op www.gennep.nl/laaginkomen.

Pasen: gewijzigde afvalinzameling en 
openingstijden
Vanwege Pasen zijn de ophaaldagen voor het GFTafval gewijzigd. Het zal worden 
opgehaald op zaterdag 16 april en dinsdag 19 april. Zet uw GFTafval op zijn vroegst 
vrijdag 15 april om 18.00 uur aan de straat, en uiterlijk zaterdag 16 april om 7.00 
uur. Op maandag 17 april, tweede paasdag, wordt er geen GFTafval ingezameld. 
Kijk voor meer informatie over de afvalinzameling in uw wijk of kern op de digitale 
afvalkalender via https://inzamelwijzer.prezero.nl.

Behalve de afvalinzameling, veranderen met Pasen ook de openingstijden van het 
gemeentekantoor. Op vrijdag 15 april, Goede Vrijdag, zijn we gewoon geopend van 
9.00 tot 12.00 uur. Op maandag 18 april, tweede paasdag, is het gemeentekantoor 
gesloten. Dinsdag 19 april vanaf 9.00 uur staan we weer voor u klaar.

Bloemrijk Gennep
Doe mee met de Gennepse zaaigoed-actie
Deze week, van 12 tot en met 18 april, is de Week van de Groene Tuin. In het 
kader daarvan organiseren we 
de Gennepse zaaigoed-actie. 
Vanaf deze week kunt u weer 
zaadmengsels voor grote en 
kleine oppervlaktes bestellen of 
ophalen op een locatie bij u in 
de buurt.

Bloeimengsel voor grote 
oppervlaktes
In samenwerking met DSV 
Zaden uit VenZelderheide 
bieden we u de mogelijkheid om een bloeimengsel te bestellen voor oppervlaktes 
groter dan 100 vierkante meter. Bijvoorbeeld een akkerrand, overhoek of een 
braakliggend perceel in het buitengebied. We hebben gekozen voor een langdurig 
bloeiend mengsel, dat veel bijen en hommels kan voeden. Wilt u een bestelling 
doorgeven? Dat kan tot en met 28 april via groenergennep@gennep.nl. Vermeld 
uw adres en contactgegevens en de oppervlakte die u wenst in te zaaien. De 
juiste hoeveelheid zaadmengsel wordt voor u klaargezet en kan begin mei worden 
opgehaald. Bestellers ontvangen daarover bericht.

Een stukje tuin inzaaien
Daarnaast kunnen inwoners van de kernen vanaf 12 april een zakje bloemenzaad 
ophalen bij een van de ophaalpunten. Kijk voor een overzicht van de ophaallocaties 
op www.gennep.nl/bloemenzaad. Wees er snel bij, want op is op. 

X-triathlon

Op zondag 22 mei organiseren Iedereen 
Kan Sporten NoordLimburg en MEE 
De Meent Groep voor de derde keer 
de Xtriathlon in Venray. Deze triathlon 
(zwemmen, fi etsen, (hard)lopen) is zo 
aangepast dat iedereen vanaf 8 jaar, met 
welke beperking dan ook, mee kan doen. 
Bent of kent u iemand die mee wil doen? 
Of wilt u helpen als vrijwilliger? Meld u 
aan via www.iedereenkansporten.nl/
noordlimburg/xtriathlon. Daar vindt u 
ook meer informatie.

De gemeenteraad vergadert
De raad staat aan het hoofd van de 
gemeente en stelt de grote lijnen 
vast voor het beleid. Dinsdag 19 
april 2022 om 20.00 uur vindt er een 
besluitvormende raadsvergadering 
plaats o.a. over onderstaande 
onderwerpen.

• Onderzoek geloofsbrieven, benoeming 
en beëdiging burgerraadsleden

• Project Rozenbroek extra 
kredietaanvraag

• 3e projectenvelop Investeringsagenda 
Regio NoordLimburg

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.

Wandeltocht voor rolstoelbus

Op zaterdag 16 april organiseert 
Stichting Vrienden van Norbertus de 
Norbertus wandeltocht. De opbrengsten 
van de wandeltocht worden gebruikt 
voor de rolstoelbus van de stichting. 
Daarmee kunnen bewoners van 
verzorgings en verpleegcentra 
uitstapjes maken.  De wandeling loopt 
door het gebied van Gennep en de 
Maas en deelnemers kunnen kiezen uit 
verschillende afstanden: 5, 10, 15, 20, 25 
of 40 kilometer. Het start en eindpunt 
van alle wandelingen is Zorgcentrum 
Norbertushof. Kijk voor meer informatie 
over onder andere de starttijden op 
www.vriendenvannorbertus.nl. 

Vastgesteld wijzigingsplan 
Hoenderweg Ottersum
Gemeente Gennep heeft het 
wijzigingsplan ‘Hoenderweg, Ottersum’ 
vastgesteld. Het wijzigingsplan is gericht 
op de realisatie van 30 woningen aan de 
Hoenderweg in Ottersum.

Het wijzigingsplan en het besluit van 
het college liggen vanaf donderdag 
14 april 2022 voor 6 weken ter inzage 
in het gemeentekantoor van Gennep. 
Tot en met donderdag 26 mei 
2022 kunnen belanghebbenden 
een beroepschrift indienen. Het 
wijzigingsplan is ook te raadplegen
via www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.0907.WPHoenderwegVA01). 
Hier vindt u ook de procedure voor het 
indienen van een beroepschrift.



Raadslid aan het woord New kid on the block
Namens het CDA ben ik nieuw in de gemeenteraad gekozen, daarom zal ik mij even kort voorstellen. Mijn naam is Yanick Cillessen, 
ik ben 27 jaar oud, woonachtig in Gennep en mede-eigenaar van een advies- en administratiekantoor te Ottersum. Ik ben een enorme 
sportfanaat en actief als voetballer bij V.V. Achates. Verder is de kans aanwezig dat je mij tegenkomt bij evenementen die in de gemeente 
worden georganiseerd. Hopelijk tot snel!

De afgelopen periode is er veel 
gebeurd in Nederland en vooral 
in de wereld. Het coronavirus, 
maar ook de situatie in Oekraïne 
bewijzen eens temeer dat 
vrijheid een groot goed is. Je vrij 
kunnen bewegen in een land, 
een veilige omgeving, vrijheid 
van meningsuiting en het 
stemrecht zijn in mijn ogen hierin 
essentieel. 

De inwoners van onze gemeente 
hebben van 14 tot en met 
16 maart hun stem mogen 
uitbrengen en 50,8% van de 
inwoners heeft de moeite 
genomen om te gaan stemmen. 
Ik wil iedereen bedanken die is 
gaan stemmen en specifiek de 
mensen die hun vertrouwen 
hebben uitgesproken door op 
het CDA te gaan stemmen en die 
mij persoonlijk hun stem hebben 

gegeven. Wij voelen ons als partij 
en ik als persoon zeer vereerd. 

In mijn ogen moet de gemeente
politiek toegankelijk zijn en 
blijven voor alle inwoners in 
Gennep en ik hoop zo dan ook 
een stem te geven aan inwoners 
van Gennep. Daar wil ik mij graag 
voor inzetten. Als er iets speelt 
op het gebied van bijvoorbeeld 
woningbouw, veiligheid, recreatie 

of een ander onderwerp, mag u 
mij hierop aanspreken en/of een 
mail sturen. Dan kan ik namens 
het CDA uw punt inbrengen. 
Verder wil ik alle raadsleden 
de komende raadsperiode veel 
succes, maar zeker ook plezier 
wensen. Zonder plezier is er 
immers geen succes!

Yanick Cillessen
y.cillessen@gennep.nl 

 
   
    

Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning
Gennep – Pr. Hendrikstraat 9 Het bouwen van een overkapping met 
 berging (3 april) 20220368
Heijen – Karrevenseweg ong. Het plaatsen van een containerunit als 
 kantine (4 april) 20220372
Heijen – Schaafsebosweg 6 Het opvangen van Oekraïense 
 vluchtelingen (5 april) 20220380
Milsbeek – Draaischijf Het bouwen van een woonzorgcomplex 
 (30 maart) 20220360
VenZelderheide – Antoniusstraat ong. Het bouwen van een vrijstaande woning 
 (5 april) 20220384
VenZelderheide – Vensestraat 42 Het realiseren van een uitrit aan de 
 voorzijde (4 april) 20220379

Overige verleende vergunningen
Heijen – Brem 11 Alcoholwetvergunning: het verlenen van 
 een alcoholwetvergunning Hoeve de 
 Schaaf (22 maart) 20220237
Heijen – Brem 11 Horecaexploitatievergunning: het 
 exploiteren van een horecainrichting 
 Camping Hoeve de Schaaf (22 maart) 
 20220236
VenZelderheide – Kleefseweg 14 Melding incidentele festiviteiten: 
 verruiming van geluidsnormen op 
 30 april 2022 (29 maart) 20220351

Verlenging van de beslistermijn (met zes weken)
Gennep – Spoorstraat 245 Het huisvesten van arbeidsmigranten 
 (1 april) 20220032

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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Omgevingsvergunning De Grens 45 Heijen 
Het college van B&W van Gennep heeft een omgevingsvergunning verleend voor 
het plaatsen en veranderen van bouwwerken behorende bij een bedrijfsgebouw 
aan de Grens 45 In Heijen (20211038). 

De omgevingsvergunning en bijbehorende stukken zijn vanaf donderdag  
14 april 2022 voor 6 weken voor iedereen te raadplegen in het gemeente 
kantoor van Gennep. Daarnaast is de omgevingsvergunning te vinden op  
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0907.PB22132GRENS45HEIVA01).
Tot en met donderdag 26 mei kunnen belanghebbenden een beroepschrift 
indienen bij de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. 
Als u beschikt over een DigiD kunt u ook digitaal beroep instellen via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 

Commissie Bezwaarschriften Gennep 

Op dinsdag 19 april 2022 vindt er een hoorzitting plaats van de Commissie 
Bezwaarschriften Gennep. Tijdens de hoorzitting worden er twee zaken behandeld. 
De hoorzittingen zijn niet openbaar.


