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

Het college besluit:
• aan de gemeenteraad voor te stellen 

om het bestemmingsplan ‘Langstraat 
93a Milsbeek’ vast te stellen;

• de raadsinformatiebrief over de 
opvang van Oekraïense vluchtelingen 
vast te stellen;

• het ontwerpbestemmingsplan 
‘Heidestraat 3a Ven-Zelderheide’ ter 
inzage te leggen.

Tourist Info Gennep open 
op zondag
Vanaf 1 mei is Tourist Info Gennep 
in het oude stadhuis aan de Markt 
ook op zondag geopend van 10.00 
tot 14.00 uur. Bezoekers en inwoners 
van onze gemeente kunnen er in het 
hoogseizoen 6 dagen per week terecht 
voor toeristische informatie over de 
omgeving. Zo is de nieuwste uitgave 
van de fi etsknooppuntenkaart Noord- 
en Midden-Limburg weer verkrijgbaar. 
Ook kunt u er terecht voor Gennepse 
cadeaus en streekproducten.

Proef met bodycams voor 
boa’s gestart

De buitengewoon opsporingsambte-
naren (boa’s) dragen in gemeente 
Gennep sinds 19 april 2022 een 
bodycam. Boa’s krijgen tijdens hun werk 
met enige regelmaat te maken met 
verbaal geweld en soms zelfs met fysiek 
geweld. In het streven om incidenten 
en onrechtmatige gedragingen in de 
richting van de boa’s te voorkomen, 
besloot het college in augustus 2021 om 
de uitrusting van de boa’s gedurende 
een proefperiode van een halfjaar 
uit te breiden met een bodycam. 
Na een periode van zorgvuldige 
voorbereidingen, om daarmee te 
voldoen aan alle eisen die de wet- en 
regelgeving stelt aan het dragen van 
een bodycam, is de proef nu gestart.

Een bodycam is een kleine, draagbare 
camera, die aan het uniform van de boa 
bevestigd is. Filmen mag wanneer de 
boa inschat dat er een onveilige situatie 
ontstaat of dreigt te ontstaan voor hem- 
of haarzelf, een collega of een derde. De 
boa heeft geen toestemming nodig om 
de camera aan te zetten. Het gebruik 
van een bodycam voldoet aan de 
privacywet- en regelgeving. 

Kijk voor meer informatie op 
www.gennep.nl/bodycams.  

Corona Gezondheidsmonitor 
Jongvolwassenen 2022

De coronapandemie heeft impact 
gehad op iedereen. Ook voor 
jongvolwassenen heeft deze periode 
fysieke en mentale gevolgen. De GGD 
brengt daarom de impact van corona op 
de gezondheid, leefstijl en het welzijn van 
jongvolwassenen in kaart via een online 
vragenlijst voor jongvolwassenen in de 
leeftijd van 16 tot en met 25 jaar.

Van 21 april tot en met 8 juli 2022 hebben 
jongvolwassenen door heel Nederland 
de kans om de online vragenlijst in te 
vullen. Daarin komen verschillende 
onderwerpen aan bod, waaronder 
gezondheid en welzijn, leefstijl, corona, 
sociale omgeving en ingrijpende 
gebeurtenissen. Mede op basis van 
de resultaten van het onderzoek 
ontwikkelen het Rijk en de gemeenten 
landelijk en lokaal gezondheidsbeleid.

Vul de vragenlijst in
De vragenlijst is te vinden op 
www.pandemening.nl. Onder de deel-
nemers worden meerdere prijzen verloot.

Aangepaste openingstijden
Op donderdag 5 mei is het gemeente-
kantoor vanwege Bevrijdingsdag dicht. 
Ook op vrijdag 6 mei zijn we gesloten. 
Vanaf maandag 9 mei om 9.00 uur staan 
we weer voor u klaar. 

Meer te besteden door De 
VoorzieningenWijzer
Veel huishoudens in Nederland hebben helaas moeite om fi nancieel rond te 
komen. De hoge energieprijzen maken het op dit moment extra lastig. Gelukkig 
zijn er ook veel regelingen en toeslagen waar deze huishoudens gebruik van 
kunnen maken. Maar het is soms lastig om te achterhalen wie precies waar recht 
op heeft. 

Misschien heeft u ook recht op bepaalde bijdragen of toeslagen. Of kunt u 
overstappen naar een meer passende verzekering of energieleverancier. De 
VoorzieningenWijzer wijst u graag de weg en helpt u direct bij het aanvragen of 
overstappen. 

Gratis adviesgesprek
U kunt een gratis adviesgesprek aanvragen via www.datgeldtvoormij.nl/gennep. 
Wist u dat huishoudens na het adviesgesprek gemiddeld € 500 per jaar besparen? 
Maar misschien wel nog belangrijker: dat er weer rust en overzicht is omdat de 
fi nanciën op orde zijn.

De adviseur die bij u thuiskomt kijkt samen met u of u in aanmerking komt 
voor gemeentelijke regelingen of rijkstoeslagen. Ook wordt gekeken of uw 
zorgverzekering en energiecontract passend zijn en of u recht heeft op teruggave 
vanuit de inkomstenbelasting. Alleen bij uw akkoord zal de adviseur het 
geadviseerde ook daadwerkelijk meteen in werking brengen. Het adviesgesprek is 
gratis en vertrouwelijk. De adviseur deelt uw gegevens ook niet met de gemeente. 

De raad heeft besloten
De eerste gewone raadsvergadering na de verkiezingen was een hele korte. In 
een half uur tijd hamerde de burgemeester 9 voorstellen af. Allereerst werd er 
stilgestaan bij het recente overlijden van oud-SP-raadslid Anieta Janssen. De 
burgemeester vroeg hiervoor 1 minuut stilte. 

Verder werden onder andere 
22 burgerraadsleden benoemd.  
Burgerraadsleden zijn personen 
die op de kieslijsten van de 
partijen stonden, maar die 
niet in de gemeenteraad zijn 
gekomen. Zij kunnen hun 
partij wel vertegenwoordigen 
in een voorbereidende 
raadsvergadering en bij andere 
bijeenkomsten. Het zijn er een 
stuk meer dan de 17 raadsleden 
die Gennep telt. Elke partij 
kan er namelijk 5 voordragen. 
De VVD ging meteen voor het maximale aantal, de andere partijen houden het 
(voorlopig) bij 3 of 4. Hierna volgde de formele benoeming van raadsleden in de 
verschillende commissies van de raad en enkele regionale besturen. Jacques van 
Bergen (CDA) werd wederom benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de 
gemeenteraad.

De raad ging met tegenstemmen van alleen D66 akkoord met het extra krediet voor 
de rioleringswerkzaamheden bij de Rozenbroek in Milsbeek. Dit was nodig om een 
goedkeurende verklaring van de accountant te krijgen. Omdat wethouder Peperzak 
niet aanwezig was, vond er geen verdere inhoudelijke discussie plaats over hoe het 
allemaal zo gekomen is. Die discussie is uitgesteld tot volgende maand.

Mariska van den Hoogen (D66) had vragen gesteld aan het college over de 
verhuizing van de school voor speciaal onderwijs Mikado naar de Stiemensweg. Die 
vragen waren tevoren al schriftelijk beantwoord, maar de fractie wilde het rapport 
zien waar het college het besluit op had gebaseerd om Mikado geen onderdeel 
van KEC Ganapja te laten worden. Wethouder Janssen liet weten dat dit met alle 
betrokken partijen zo was besloten. 

Ronnie Rutten (CDA) had vragen gesteld over het verval bij de oude bakkerij Jacobs 
aan de Rijksweg in Milsbeek. Het college zegde toe bij de projectontwikkelaar aan te 
dringen op een snelle sloop van het gebouw. 

Om 20.30 uur stond iedereen weer buiten, de net benoemde burgerraadsleden met 
een bosje bloemen en de rest met voldoening over de vlotte afwikkeling.



Raadslid aan het woord De week van Hans Frentz
Zaterdag  16 april hebben wij in Venray  als SP afscheid genomen van Anieta Janssen. Anieta was medeoprichter van de Gennepse 
afdeling en heeft 5 jaar voor de SP in de raad gezeten.  Zij was altijd begaan met haar medemensen. Een SP’er in hart en nieren. 

Tijdens de raadsvergadering van 
19 april heeft de burgemeester 
namens de raad bij haar 
overlijden stilgestaan door 
het uitspreken van een in 
memoriam.

Als SP-raadslid hoef ik mijn 
werk in de raad niet alleen te 
doen, maar word ik bijgestaan 
door burgerraadsleden Bianca 
Leenders-Gordebeke, Teike 
Jansen en Hennie Frentz-

Berendse. In de afgelopen  
weken na de verkiezingen 
hebben zij het introductie-
programma van de raad gevolgd 
en ze zijn op 19 april beëdigd. 
Zij zullen in de voorbereidende 
raadsvergaderingen namens  
de SP het woord voeren.  
Het is de bedoeling dat, 
nahet afscheid van het 
wethouderschap, Rob Janssen 
ons team nog zal gaan 
versterken. 

De week dat ik deze column 
schrijf, zou mijn agenda gevuld 
zijn met JOPO (Jongeren en 
Politiek) bij het Elzendaalcollege 
in Gennep. Hieraan heb  ik zo 
lang als ik in de raad zit elk jaar 
met veel plezier meegewerkt. 
De bedoeling van JOPO is de 
jeugd van Gennep kennis te laten 
maken met de praktische kanten 
van de (gemeentelijke) politiek.

Jammer dat dit project dit jaar 

niet is doorgegaan. Er hadden 
zich te weinig Gennepse (burger)
raadsleden opgegeven om dit 
project te begeleiden. Maar de 
leerling van nu is toch de kiezer 
van morgen? Ik ben er trots op 
dat de SP wel met 3 personen 
had willen meewerken, terwijl 
wij de kleinste fractie zijn in de 
Gennepse raad.

Hans Frentz, SP
h.frentz@gennep.nl 

 
   
    

Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning
Ottersum – Tiltenhof 2 Het dichtbouwen van een overkapte 
 aanbouw (15 april) 2022-0430

Verleende omgevingsvergunning
Heijen – Schaafsebosweg 6 Het opvangen van Oekraïense 
 vluchtelingen (15 april) 2022-0380

Overige verleende vergunningen
Gennep Collectevergunning: het aanvragen van 
 een collectevergunning (21 april) 
 2022-0439
Gennep – Niersbrug Evementenvergunning: 4 mei 
 herdenking (14 april) 2022-0047

Besluit milieumelding
Gennep – Stiemensweg 185 Veranderen activiteiten Camping de 
 Bloksberg (20 januari) 2022-0075
Gennep – Stiemensweg 193 Het veranderen van een bedrijf 
 (20 december) 2021-1334

Verkeersbesluit
Gennep Tijdelijke verkeersmaatregelen i.v.m. 
 Dodenherdenking op 4 mei (21 april) 
 179598

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 en besluit tot uitschrijven uit de  
Basisregistratie Personen

Gemeente Gennep zorgt voor in- en uitschrijvingen in de Basisregistratie Personen 
(BRP) van de gemeente. 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.

Voornemen tot uitschrijven uit de BRP
Het college van B&W heeft het voornemen de adresgegevens van onderstaande 
personen ambtshalve te wijzigen, volgens art. 2.21 en 2.22 van de Wet 
Basisregistratie Personen (BRP). Na onderzoek is gebleken dat deze personen niet 
meer wonen op het adres waarop ze in de BRP van de gemeente Gennep staan 
ingeschreven. Dat wil zeggen dat ze voor de gemeente, administratief gezien, 
verblijven op een onbekend adres en formeel niet meer in Nederland wonen. 
Het gaat om Nagy, K.S. (geboren 12-11-1994), Kirylczuk, L.A. (geboren 04-12-1989) 
en Kapusi, I.Z. (geboren 24-03-1971), die met ingang van 26 april 2022 worden 
uitgeschreven naar Onbekend.

Bovengenoemde personen kunnen tot 25 mei 2022 een schriftelijke zienswijze 
indienen. Stuur de zienswijze naar Gemeente Gennep, Team Burgerzaken, Postbus 
9003, 6590 HD Gennep. Dient u liever mondeling een zienswijze in? Bel dan naar 
(0485) 49 41 41 voor een afspraak. Na verloop van de termijn om een zienswijze 
kenbaar te maken, nemen wij een definitief besluit.

Besluit tot uitschrijven uit de BRP
Het college van B&W gaat verder 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. Het gaat om Moore, C.J. (geboren 
05-01-1988), die per 1 februari 2022 is uitgeschreven naar Onbekend.

Belanghebbenden kunnen per brief een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit. 
Doe dit voor 8 juni 2022 bij het college van B&W van Gennep, postbus 9003, 6590 
HD Gennep. Onderteken het bezwaarschrift en vermeld hierbij uw naam, adres, de 
datum, het besluit waar u het niet mee eens bent en de redenen hiervoor. Met een 
DigiD kunt u ook digitaal bezwaar maken via www.gennep.nl/bezwaarmaken. Dodenherdenking in Gennep

Ook dit jaar herdenkt de gemeente Gennep de slachtoffers van oorlogsgeweld 
tijdens de Nationale Dodenherdenking op 4 mei. 

Officiële gemeentelijke herdenking
De officiële 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. Dan 
volgen toespraken, muziek en kransleggingen bij het militair ereveld. 

Herdenking bij Barmhartige Samaritaan
Verder is er zoals ieder jaar een herdenking bij de Barmhartige Samaritaan op 
het Vrijheidsplein bij de Highlanderbridge (Niersbrug). Om 19.30 uur vertrekt er 
een stoet vanaf de Markt naar het Vrijheidsplein. Om 20.00 uur worden ook hier 2 
minuten stilte gehouden, waarna er kransen en bloemstukken worden gelegd. 

Wegafsluitingen
Vanwege de herdenking is tussen 19.45 en 20.15 uur een deel van het centrum 
afgesloten. Het gaat om de Nijmeegseweg tussen de aansluiting met de Kleineweg 
en de Niersweg, de Genneperhuisweg tussen de aansluiting met de Niersweg 
en de Haspel en de Niersweg tussen de Highlanderbridge en de Nieuwstraat. De 
wegafsluitingen hebben ook gevolgen voor buslijn 83. Tussen 19.45 en 20.15 uur 
komen de haltes Wilhelminaplein, Niersbrug en Ottersumseweg te vervallen.


