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

Het college besluit:
• het inkoop- en aanbestedingsbeleid 

2022 vast te stellen en de raad 
hierover per brief te informeren;

• mevrouw T.F.G. Guseinova te 
benoemen tot ambtenaar van de 
burgerlijke stand;

• mevrouw N.A.E. Zurnée-Pouwels 
te benoemen tot buitengewoon 
ambtenaar van de burgerlijke stand.

Hulpmiddel voor
vragen over

zorg, welzijn en leefbaarheid
in de gemeente Gennep

WWW.DEKONNECTKEVER.NL

Gemeentegids 2022/2023 

Akse Media verzorgt jaarlijks de 
gemeentegids van Gennep en is 
verantwoordelijk voor de inhoud. De 
redactie is inmiddels gestart met het 
actualiseren van de adressen voor de 
nieuwe gemeentegids. Heeft u een 
vermelding met e-mailadres in de huidige 
gids? Dan heeft u een e-mail ontvangen 
met een persoonlijke code om uw 
gegevens te controleren en naar wens 
aan te passen. De overige vermeldingen 
worden door Akse Media telefonisch 
benaderd.

Heeft u nog geen vermelding in de 
gemeentegids en wilt u uw organisatie 
of vereniging op laten nemen in het 
adressenoverzicht? Stuur dan een e-mail 
naar redactie@aksemedia.nl o.v.v. 
‘Gemeentegids Gennep’. Of stuur een 
brief naar Akse Media, Postbus 6033, 
1780KA Den Helder t.a.v. ‘Gemeentegids 
Gennep’. 

Wijzigingen en/of aanmeldingen voor het 
adressenoverzicht kunt u tot en met 19 
mei 2022 doorgeven.

Werkkansen voor Oekraïners
Gemeente Gennep vangt tot 450 
Oekraïense vluchtelingen op bij 
Residence Heijendael. De roep om werk 
in deze groep is groot. Arbeid biedt 
structuur en sociale contacten. Het helpt 
mensen om te kunnen meedoen in de 
samenleving. 

Oekraïners hebben geen 
werkvergunning nodig en de behoefte 
aan arbeidskrachten is hier groot. 
Daarom brengen we uitzendbureaus 
en Oekraïners met elkaar in contact. Zo 
kunnen de vluchtelingen zo snel mogelijk 
weer op eigen benen staan.

Wilt u meer weten over regelgeving 
rondom werk voor Oekraïners? Kijk dan 
op www.rijksoverheid.nl.

Aangepaste openingstijden
Op woensdag 27 april is het 
gemeentekantoor vanwege Koningsdag 
gesloten. Vanaf donderdag 28 april om 
9.00 uur staan we weer voor u klaar. 

Gemeentelijke 
dodenherdenking 4 mei

Ook dit jaar herdenkt de gemeente 
Gennep de slachtoff ers van oorlogs-
geweld tijdens de Nationale 
Dodenherdenking op 4 mei. De offi  ciële 
gemeentelijke herdenking in Milsbeek 
start om 19.00 uur met een moment van 
bezinning in de kerk van Milsbeek. Om 
19.35 uur start een stille tocht naar het 
burgermonument, waar kransen gelegd 
worden. Daarna loopt de stoet naar het 
militair ereveld, waarna om 20.00 uur 
twee minuten stilte worden gehouden. 
Daarna volgen toespraken, muziek en 
kransleggingen bij het militair ereveld. 

In Gennep is zoals elk jaar om 20.00 
uur een herdenking bij de Barmhartige 
Samaritaan op het Vrijheidsplein bij de 
Niersbrug.

Start bouw laatste fase Pagepark 
Op woensdag 13 april startte de 
bouw van 36 woningen aan de 
Rijssenbeeklaan in Gennep. De 
Rijssenbeeklaan is het sluitstuk 
van de gebiedsontwikkeling 
van het Pagepark. Wethouder 
Peperzak was aanwezig om 
samen met het bouwbedrijf 
en de toekomstige bewoners 
de start van de bouw van deze 
laatste fase te vieren. Op een 
groot doek, met daarop alle 
bouwnummers afgebeeld, konden de toekomstige bewoners hun polaroidfoto 
ophangen bij hun woning.

Waar vroeger de Papierfabriek Gennep was, staat nu de diverse woonwijk Pagepark 
met 320 woningen. In totaal komen hier dus 356 nieuwbouwwoningen. De 36 
nieuwe woningen zijn 24 levensloopgeschikte twee-onder-een-kapwoningen en 
12 starterswoningen. Alle woningen zijn van het woonproduct Fijn Wonen. Dit zijn 
kant-en-klare woningen die op locatie worden samengesteld. Met als resultaat 
betaalbare, comfortabele en duurzame woningen met een korte bouwtijd.

 Herinrichting bovenloop Tielebeek 
afgerond
Waterschap Limburg en gemeente Gennep hebben de bovenloop van de Tielebeek 
(van de oude Rijksweg N271 tot de Diepen) duurzaam en klimaatbestendig 
(her)ingericht. De natuurbeek vormt nu een robuust en veerkrachtig 
watersysteem. Donderdag 14 april was de oplevering van het project.

Het beekprofi el is verruimd en 
het rioolstelsel is aangepast. 
Tijdens hevige regenval 
wordt gemengd rioolwater 
nu tijdelijk opgevangen in 
de kwaliteitsbuff er langs 
de N271. Dit water wordt 
vervolgens teruggeleid naar 
de zuiveringsinstallatie. Zo 
dragen we bij aan een schonere 
Tielebeek. Daarnaast is de 
kans op lokale wateroverlast 
voortaan kleiner en zorgen de aanpassingen voor een grotere biodiversiteit, waar 
meer planten en diersoorten zich thuis voelen.

De komende jaren werkt de gemeente verder aan een gescheiden rioolstelsel 
in Milsbeek. Het regenwater wordt dan opgevangen en vastgehouden in de 
aangelegde buff er bij het Rozenbroek. 

College bezoekt Hotel de Kroon
Op 12 april bezocht het college 
van B&W Hotel de Kroon in 
hartje Gennep op de historische 
markt. Het hotel-restaurant en 
de ijssalon worden gerund door 
eigenaressen en zussen Britt en 
Nena van Arensbergen.  

Vanwege het zonnige weer was 
Nena druk aan het werk in de 
ijssalon. Britt nam het college 
enthousiast mee in het reilen 
en zeilen van hun onderneming. 
Met hun team zorgen de 
zussen ervoor dat hun gasten 
heerlijk genieten en graag in het mooie Gennep zijn. Als mede-kartrekkers van het 
nieuwe ondernemerscollectief BIZ Centrum Gennep willen zij onze historische stad 
bovendien nóg bruisender maken.



Raadslid aan het woord Rookie in de raad
Met mijn 29 jaar ben ik één van de jongste leden van de nieuwe gemeenteraad. Mensen kunnen mij kennen vanuit Milsbeek, waar ik 
opgegroeid ben en nog steeds met veel plezier woon. Ik voetbal bij SV Milsbeek en op de meeste feesten in de gemeente (en vooral in 
Milsbeek) ben ik te vinden. 

Als CDA’er ben ik trots dat 
wij de grootste partij zijn 
gebleven. Met de komst van 
een nieuwe lokale partij was 
dat niet vanzelfsprekend. Alle 
kiezers, hartelijk bedankt. Ik 
stond als vierde op de kieslijst. 
De verkiezingsavond in het 
stadshuis was leuk, zowel voor 
ons als fractie als voor mij 
persoonlijk.
 

Inmiddels ben ik ‘geïnstalleerd’. 
De afgelopen weken heb ik 
de deur bij het gemeentehuis 
platgelopen. Een heel leerzame 
tijd, ook erg vernieuwend. In 
de afgelopen anderhalf jaar 
was ik al burgerraadslid. In die 
periode ben ik niet één keer 
op het gemeentehuis geweest. 
Corona! Alle vergaderingen 
en overlegmomenten waren 
digitaal. Ik ben heel blij dat er nu 

weer ‘live’ vergaderd kan worden, 
zodat je elkaar in de ogen kunt 
kijken.
 
De komende vier jaar ga ik me 
inzetten om onze gemeente nóg 
een beetje mooier te maken. Zelf 
ben ik trots op waar ik vandaan 
kom. We mogen wat mij betreft 
best wat trotser zijn op onze 
gemeente en ook op de kernen 
waar we wonen! Graag wil ik 

iedereen oproepen om zaken die 
spelen, eventuele problemen of 
tips voor mij (of een voor andere 
raadsleden) door te geven. Trek 
mij gerust aan m’n jasje als je mij 
tegenkomt of stuur een e-mail 
of een bericht op Facebook. 
Sprekende mensen zijn immers 
beter te helpen! 

Dick van Dijck, CDA
d.vandijck@gennep.nl

 
   
    

Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning
Milsbeek – Kanonskamp 14 Het aanleggen van een in-/uitrit 
 (11 april) 2022-0411
 
Verleende omgevingsvergunning
Milsbeek – Kampveld 19 Het bouwen van een meergeneratie -
 woning (12 april) 2022-0316
Milsbeek – Langstraat 71 Het plaatsen van een dakkapel op het 
 voordakvlak (11 april) 2022-0300

Overige verleende vergunningen
Gemeente Gennep Aanvraag collectevergunning van 
 28 augustus tot en met 3 september 
 2022 (8 april) 2022-0352
Gennep – De Groes Evenementenvergunning: Flamingo’s 
 Volleybaltoernooi op 26 mei 2022 
 (12 april) 2022-0170
Gennep – Europaplein Standplaatsvergunning: het verkopen 
 van oliebollen op 30 en 31 december 
 2022 (11 april) 2022-0323
Gennep – Jan Lindersplein Evenementenvergunning: Koningsdag 
 op het Jan Lindersplein (12 april) 
 2022-0079
Gennep – Markt 8 Vergunning voor het tijdelijk plaatsen 
 van een geveltent op 16 en 17 april 2022 
 (11 april) 2022-0399
Gennep – Zuidwal 7 Vergunning obstakels op openbare weg: 
 het afsluiten van de Zuidwal t.b.v. 
 bouwwerkzaamheden (13 april) 
 2022-0339
Milsbeek Evenementenvergunning: Koningsdag in 
 Milsbeek (8 april) 2022-0105
Milsbeek Evenementenvergunning: het 
 organiseren van de gemeentelijke 4 mei 
 herdenking (8 april) 2022-0304

Verlenging van de beslistermijn (met zes weken)
Gennep – Molenstraat 6 Het huisvesten van arbeidsmigranten 
 (7 april) 2022-0125
Gennep – Picardie 147 Het realiseren van kamerbewoning  
 (13 april) 2022-0078
Ottersum – Biezendijk 5 Het bouwen van een loods voor opslag 
 van hooi en stro (13 april) 2022-0157
Ottersum – Biezendijk 5 Het bouwen van een loods als berging 
 (13 april) 2022-0159
Ottersum - Kleefseweg 9 Het transformeren van een bestaand 
 klooster (15 april) 2022-0099

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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Voornemen ruil en verkoop gemeentelijke gronden

Het college van B&W maakt het voornemen bekend om gemeentelijke gronden 
te ruilen, dan wel te verkopen op diverse locaties in Ven-Zelderheide en Gennep. 
In Ven-Zelderheide gaat het om een grondruil voor een nieuwe locatie voor het 
dorpshuis aan de Vensestraat, en om twee grondverkopen voor woningen aan de 
Kleefseweg en aan de Antoniusstraat. In Gennep gaat het om grondverkoop voor 
woningbouw aan de Kalboerstraat. 

Meer informatie
Meer informatie over de voorgenomen grondtransacties is te vinden op  
www.gennep.nl/grondtransacties. Daar vindt u per transactie de details. Ook staat 
hier informatie over het indienen van een reactie. U kunt reageren tot en met 21 
april 2022.

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 de 
gemeente Gennep staat 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 F.J.M. Flohr (geboren 12-06-1963), die per 15 maart 
2022 wordt uitgeschreven naar Onbekend.

Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen voor 31 mei 2022 een bezwaarschrift tegen dit besluit 
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.

Gevolgen
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. 


