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

Het college besluit:
• akkoord te gaan met de jaarstukken 

2021 en deze ter vaststelling voor te 
leggen aan de gemeenteraad;

• aan de gemeenteraad voor te stellen 
om de ‘Beeldkwaliteitswijzer Hart 
van Gennep, September 2021’ vast te 
stellen;

• het rapport ‘Integrale Visie Maasdal 
– Gemeente Gennep’ vast te stellen 
en de gemeenteraad per brief te 
informeren;

• de overeenkomst met Kolat voor de 
verkoop van gemeentegrond voor 
bouwkavels aan de Kleefseweg 27-29 
te Ven-Zelderheide aan te gaan;

• de overeenkomst met Destion voor 
de verkoop van gemeentegrond voor 
bouwkavels aan de Kalboerstraat te 
Gennep aan te gaan;

• de overeenkomst met VOMMMM 
te Ottersum voor de aankoop van 
het kerkgebouw en omliggende 
gronden aan de Vensestraat 1 te 
Ven-Zelderheide aan te gaan, inclusief 
ruiling van parochiegronden bij de 
kerk tegen gemeentegronden bij de 
kapel.

Vier lintjes in gemeente Gennep 
Vier inwoners uit de gemeente Gennep werden op dinsdag 26 april verrast door 
burgemeester Hans Teunissen. Hij bezocht ze thuis of op locatie om ze persoonlijk 
te feliciteren met een koninklijke onderscheiding. Voor hun bijzondere verdiensten 
voor de samenleving werden zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Decorandi
• Mevrouw  Toos Tiebosch-de Kleijn 
• De heer Frenck Bindels
• De heer Edwin Jans 
• De heer Hans Schiks

Bijeenkomst in het gemeentekantoor
Op Koningsdag, één dag na de Lintjesregen, was er in het gemeentekantoor een 
speciale bijeenkomst voor alle gedecoreerden van de afgelopen drie jaar. De 
burgemeester sprak ze toe er werd getoost op hun bijzondere verdiensten voor de 
samenleving.

Van links naar rechts: Toos Tiebosch-de Kleijn, Frenck Bindels, Edwin Jans (en partner Ellen), 
Hans Schiks

Gemeente Gennep sluit 2021 af met 
positief saldo van 1,7 miljoen
Het college van gemeente Gennep is akkoord gegaan met de jaarstukken 2021 en 
legt deze ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Gemeente Gennep sluit het 
boekjaar 2021 af met een positief saldo van € 1,7 miljoen. 

Het positieve saldo wordt gebruikt om onder andere de reserves voor het sociaal 
domein en ruimtelijke ontwikkeling aan te vullen. Ook het afgelopen jaar zijn 
nagenoeg alle ambities uit het collegeprogramma gerealiseerd, passend binnen de 
beschikbare fi nanciële middelen.

De gemeenteraad beslist
De gemeenteraad heeft het laatste woord over het vaststellen van de jaarstukken 
2021. Deze worden besproken tijdens de raadsvergadering van 30 mei.

Bekijk de jaarstukken online
Wilt u de jaarstukken bekijken? De (concept)jaarstukken zijn net als voorgaande 
jaren weer online in te zien op een fraai vormgegeven en gebruiksvriendelijke 
website: https://gennep.jaarverslag-2021.nl.

De gemeenteraad vergadert
De raad staat aan het hoofd van de 
gemeente en stelt de grote lijnen 
vast voor het beleid. Maandag 16 mei 
2022 om 20.00 uur vindt er een 
voorbereidende raadsvergadering plaats 
o.a. over onderstaande onderwerpen.

• Jaarstukken 2021
• Beeldkwaliteitswijzer Hart van Gennep
• Zienswijze ontwerpbegroting 2023 en 

jaarverantwoording 2021 VRLN
• Zienswijze ontwerp begroting 2023 en 

meerjarenraming 2023-2027 BsGW
• Bestemmingsplan ‘Langstraat 93a 

Milsbeek’

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.

De raadsvergadering van maandag 9 mei 
komt te vervallen.

Eerste ooievaars uit hun ei

Beschuit met muisjes voor onze 
Gennepse ooievaars op het stadhuis. De 
eerste kuikens zijn inmiddels uit hun ei! 
Heeft u ze al gezien op de livestream?

Volg de kraamtijd
Onze Gennepse ooievaars zijn in 
het broedseizoen te volgen via de 
speciale livestream van Beleef de 
Lente. U vindt de livestream via 
www.vogelbescherming.nl/
beleefdelente/ooievaar. Daarnaast 
worden er via de website van Beleef de 
Lente ook regelmatig blogs en verhalen 
gedeeld over ons ooievaarskoppel.

 Uitgifte gratis COVID-
zelftesten en mondkapjes 
stopt
In februari hebben alle inwoners 
van de gemeente Gennep een brief 
ontvangen om gratis COVID-zelftesten 
en mondkapjes op te halen. Dit kan 
nog tot en met 13 mei 2022 bij het 
gemeentekantoor tegen inlevering 
van uw brief. Hierbij geldt wel: op is 
op. Na 13 mei stoppen helemaal we 
met de uitgifte van gratis zelftesten en 
mondkapjes.

Fotowedstrijd gemeentegids
In het najaar komt de nieuwe gemeentegids 2022/2023 uit. Net als voorgaande 
jaren organiseren we weer een fotowedstrijd. De inzendingen gebruiken we om 
de gids van mooie beelden te voorzien.

Doe mee met de fotowedstrijd
Fotografeert u graag de omgeving, natuur, evenementen of andere kermerkende 
dingen in onze gemeente? Doe dan mee en maak kans op mooie prijzen! Tot en met 
vrijdag 20 mei 2022 kunt u uw foto(‘s) sturen naar communicatie@gennep.nl onder 
vermelding van ‘fotowedstrijd gemeentegids 2022/2023’. Vermeld in de mail uw 
naam, e-mailadres en een omschrijving van de foto. Per persoon mag u maximaal 
drie foto’s insturen. 

Prijzen
Een jury beoordeelt de foto’s. De fotografen van de drie mooiste foto’s winnen 
een cadeaubon. De foto’s verschijnen daarnaast in de nieuwe gemeentegids. De 
winnaars krijgen bericht via de mail.



Raadslid aan het woord Plannen voor besparen en opwekken
Het is een roerige tijd op de energiemarkt. De prijzen gaan door het dak. Om die reden heeft de Rijksoverheid de energiebelasting 
verlaagd en ontvangen mensen met een laag inkomen een bedrag van 800 euro. Het is nodig, maar het is geen permanente oplossing. 

In de gemeente Gennep zijn we op 
de goede weg. Huur woningen van 
Mooiland worden beter geïsoleerd 
en er worden zonnepanelen op de 
daken gelegd. Inwoners konden 
een groene bon aanvragen om 
energiebesparende producten te 
kopen, zoals tochtstrips. Dit was 
een mooi initiatief en alle kleine 
beetjes helpen, maar de PvdA wil 
al jaren voortvarender aan de slag. 

Eind 2017 wilde de PvdA de 
aanleg van zonnepanelen op 
daken van inwoners en kleine 

bedrijven stimuleren door een 
subsidieregeling, waarin u 
tegen gunstige voorwaarden 
zonnepanelen kon aanschaffen. 
Ondanks een meerderheid in 
de gemeenteraad, werd het 
plan onuitvoerbaar geacht door 
het college van B&W. Naar de 
mening van de PvdA was het 
meer een kwestie van niet willen, 
dan niet kunnen. 

De huidige tijd van stijgende 
energieprijzen en vanwege de 
afhankelijkheid van Russisch gas 

oproepen om de verwarming 
terug te draaien, nopen ons om 
in actie te komen. We doen al 
te lang te weinig. We hebben 
geparasiteerd op Groningen en 
ons afhankelijk gemaakt van 
buitenlands gas terwijl de kansen 
er lagen om energie te besparen 
en energie te gaan opwekken 
met duurzame energiebronnen. 

De PvdA wil alsnog de financiële 
regeling om voor elke inwoner 
van onze gemeente Gennep 
zonnepanelen mogelijk te 

maken. Daarnaast wil de PvdA 
een gemeentelijk energieloket 
– dat niet alleen verwijst naar 
allerlei teksten op websites – 
maar vooral u komt opzoeken 
en u met onafhankelijk advies 
helpt de juiste keuzes te maken, 
opdat uw woning comfortabeler 
en energiezuiniger wordt en 
er bovendien kosten worden 
bespaard. 

Joy Hillebrand, PvdA
j.hillebrand@gennep.nl 

 
   
    

Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning
Gennep – Loodsstraat 35 Het kappen van bomen (26 april) 
 2022-0469
Milsbeek – Onderkant 5a Het realiseren van een inrit (27 april) 
 2022-0476
Milsbeek – Sprokkelveld 54 Het uitbreiden van een bestaande 
 woning (23 april) 2022-0456
Verleende omgevingsvergunning
Gennep – Spoorstraat 160a Het verbouwen van de voormalige 
 telefooncentrale (26 april) 2022-0281
Gennep – Willem Boyeweg 23 Het verplaatsen van de garage (28 april) 
 2022-0233
Milsbeek – Kerkstraat 32b Het verbouwen van een pand (26 april) 
 2022-0082
Ven-Zelderheide – Vensestraat 31 Het verwijderen van dakpannen en 
 het aanbrengen van riet (25 april) 
 2022-0355
Overige verleende vergunningen
Gemeente Gennep Evenementenvergunning: de North 
 Limburg Cup op 4 en 5 juni (25 april) 
 2022-0358
Milsbeek – Schuttersplein Vergunning obstakels op openbare weg: 
 het plaatsen van een kerstboom 
 (21 april) 2022-0409
Verlenging van de beslistermijn (met zes weken)
Ottersum – Kleefseweg 9 Het gedeeltelijk slopen van een gebouw 
 (22 april) 2022-0244

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 uitschrijven uit de basisregistratie personen (BRP) 
Het college van B&W heeft het voornemen de adresgegevens van onderstaande 
persoon ambtshalve te wijzigen, volgens art. 2.21 en 2.22 van de 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 Jiang, G. (geboren 06-12-
1988), die per 3 mei 2022 wordt uitgeschreven naar China. 

Bovengenoemde persoon kan een zienswijze schriftelijk kenbaar maken binnen vier 
weken na de genoemde ingangsdatum. Stuur de zienswijze naar Gemeente Gennep, 
Team Burgerzaken, Postbus 9003, 6590 HD in Gennep. Als u liever mondeling een 
zienswijze kenbaar maakt, bel dan naar (0485)  49 41 41 voor het maken van een 
afspraak. Na verloop van de termijn om een zienswijze kenbaar te maken, nemen 
wij een definitief besluit.

Het is belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan. Een eventuele 
ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld een 
uitkering, ziektekostenverzekering of het aanvragen van een paspoort of rijbewijs. 
Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw van AOW. 


