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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.

Nationale Dodenherdenking

Op woensdag 4 mei zijn tijdens de Nationale Dodenherdenking oorlogsslachtoff ers 
op een waardige manier herdacht. Burgemeester Hans Teunissen was aanwezig 
bij de herdenking in Milsbeek. In de kerk vond om 19.00 uur een moment van 
bezinning plaats. Daarna was er een stille tocht naar het burgermonument, waar 
kransen werden gelegd. De stoet liep vervolgens naar het militair ereveld, waar om 
20.00 uur 2 minuten stilte werden gehouden. Ook waren er toespraken, muziek en 
kransleggingen bij het ereveld.

Ook bij de Barmhaartige Samaritaan bij de Higlanderbridge (Niersbrug) in Gennep 
vond een herdenking plaats. Er werden om 20.00 uur 2 minuten stilte gehouden en 
er zijn kransen en bloemstukken gelegd. 

Gemeentegids Gennep 2022/2023
In het najaar komt de nieuwe gemeentegids, die wordt uitgegeven door Akse 
Media, weer uit. Wijzigingen 
en/of aanvullingen voor het 
adressenbestand in de gids kunt 
u nog tot en met 19 mei 2022 
doorgeven.

Heeft u een vermelding met 
e-mailadres in de huidige 
gids? Dan heeft u een e-mail 
ontvangen van Akse Media 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’. 

Fotowedstrijd
Net als voorgaande jaren 
organiseren we ook weer een 
fotowedstrijd. De inzendingen 
gebruiken we om de nieuwe 
gemeentegids van mooie beelden 
te voorzien. Wilt u meedoen? 
Stuur maximaal drie foto’s 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. De fotografen van de drie mooiste foto’s winnen een 
cadeaubon. Hiernaast ziet u de winnende foto’s van 2021.

1e plaats 2021: De Niersstraat tijdens blauwuurtje, 
Marian Vink

2e plaats 2021: Skyline Gennep, Frank Wouters

3e plaats 2021: De weerspiegeling, Nico van Holsteijn

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, hard plastic en papieren 
verpakkingen. Uw PMD-afval biedt u 
aan in een doorzichtige zak. Zo kan de 
inhoud worden gecontroleerd. 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. 

 Bijeenkomst 
woningbouwplannen 
Kalboerstraat
Woensdag 18 mei is er een 
informatiebijeenkomst in het 
gemeentekantoor van Gennep. 
De bijeenkomst gaat over de 
woningbouwplannen op het terrein aan 
de Kalboerstraat, op de hoek met de 
Touwslagersgroes in Gennep. 

Dit terrein is nu nog braakliggend, 
maar het is de bedoeling dat hier 
seniorenwoningen worden gebouwd, 
bestemd voor zowel kopers als 
huurders. Een initiatiefgroep van 
Gennepse senioren wil deze plannen 
met behulp van woningcorporatie 
Destion gaan realiseren.

Tijdens de bijeenkomst in het 
gemeentekantoor licht de initiatiefgroep 
de plannen toe. De gemeente geeft 
daarnaast uitleg over het ontwerp-
bestemmingsplan, dat binnenkort in 
procedure wordt gebracht. Verder 
is er uiteraard ruimte om vragen te 
stellen. De bijeenkomst start om 19.30 
uur en duurt tot uiterlijk 21.30 uur. 
Omwonenden en belangstellenden zijn 
van harte welkom.

Voorkom verstopping!

Helaas vinden we zo nu en dan 
hondenpoepzakjes in putten. Die komen 
in het regenwaterriool terecht en 
veroorzaken verstoppingen. 
Gooi hondenpoepzakjes daarom altijd in 
de afvalbak. Ook komen we regelmatig 
vochtig toiletpapier en make-updoekjes 
tegen in de drukrioolpompen. Deze 
raken hierdoor ook verstopt. Spoel 
doekjes dus niet door het toilet. 
Hetzelfde geldt voor (frituur)vetresten, 
die mogen ook niet door het toilet of 
de gootsteen. Vetresten kunnen in de 
afvalbak. Of lever ze in om ze te recyclen, 
bijvoorbeeld bij het milieustation in 
Heijen.



 
   
    

Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning
Gennep – Nieuwstraat 12 Het exploiteren van kamerverhuur 
 (2 mei) 2022-0496
Gennep – Kollermolen 31 Het bouwen van een woning (2 mei) 
 2022-0494
Gennep – Steendalerstraat 91 Het huisvesten van arbeidsmigranten 
 (16 april) 2022-0488
Gennep – Steendalerstraat 91 Het exploiteren van een kamer- 
 bewoningsinrichting (16 april) 
 2022-0489
Heijen – Beukenlaan 21 Het realiseren van 2 extra ramen 
 (28 april) 2022-0478
Milsbeek – Oudedijk 2 Het legaliseren van een bestaand 
 bijgebouw (2 mei) 2022-0495
Ottersum – Wieken 5 Het plaatsen van een dakkapel op het 
 voordakvlak van een woning (3 mei) 
 2022-0497
Verleende omgevingsvergunning
Gennep – Dr. Ariënsstraat 11 Het plaatsen van een dakkapel op de 
 achtergevel (15 maart) 2022-0102
Gennep – Kalboerstraat 3 Het verbouwen/aanpassen van 
 1 tennisbaan naar 3 padelbanen (3 mei) 
 2022-0107
Heijen – Beukenlaan 21 Het realiseren van 2 extra ramen 
 (28 april) 2022-0478
Ottersum – Biezendijk 5 Het bouwen van een loods voor opslag 
 van hooi en stro (29 april) 2022-0157
Ottersum – Biezendijk 5 Het bouwen van een loods als berging 
 (29 april) 2022-0159
Overige verleende vergunningen
Gemeente Gennep Evenementenvergunning: De Gennepse 
 Koren Zingen Weer (26 april) 2022-0465
Gennep Evenementenvergunning: De Gennepse 
 Kuul- en Bosloop op 18 juni (28 april) 
 2022-0317

Milsbeek – Langstraat Standplaatvergunning: een 
 verzoringspost tijdens de Nijmeegse 
 Vierdaagse (2 mei) 2022-0472
Milsbeek – Zwarteweg Standplaatsvergunning: aanvraag 
 standplaatsvergunning en 
 verzorgingspost tijdens Nijmeegse 
 Vierdaagse 2022 (29 april) 2022-0363
Besluit melding evenementen
Gennep – Loswal De onthulling van het Baileymonument 
 op 11-05-2022 (26 april) 2022-0448

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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