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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 10 mei 2022. Op 
www.gennep.nl/besluiten vindt u meer 
informatie.

Het college besluit:
• de tarieventabel behorende bij de 

Verordening staangeld 2022 vast te 
stellen met ingang van 1 juli 2022;

• de beleidsregels Eenmalige 
energietoeslag gemeente Gennep 
2022 vast te stellen.

Coalitieakkoord 2022-2026 ondertekend
Vrijdag 13 mei ondertekenden 
de coalitiepartijen CDA, VVD en 
ELsss het coalitieakkoord. Met 
dit akkoord geven deze partijen 
aan welke richting ze op willen 
de komende vier jaar.

Het coalitieakkoord heeft 
de naam ‘Samen verder 
bouwen’ gekregen. De 
belangrijkste pijlers zijn 
participatie, woningbouw, 
klimaat en energie. Het 
akkoord is gebaseerd op de verkiezingsprogramma’s van de partijen, maar ook 
op het overdrachtsdocument van het college. Uiteraard is ook gekeken naar wat 
er momenteel gebeurt in de wereld, zoals de oorlog in Oekraïne en de gevolgen 
daarvan voor onze inwoners.

Op www.gennep.nl/coalitieakkoord vindt u het coalitieakkoord met een korte 
toelichting. Ook is hier een kindvriendelijke versie te vinden van de belangrijkste 
pijlers uit het akkoord. 

Monumenten vormen blijvende 
herinnering aan baileybrug
Op woensdag 11 mei vond de 
onthulling van twee bijzondere 
monumenten plaats, één in 
Gennep en één in Oeff elt. De 
monumenten vormen een 
blijvende herinnering aan 
de langste baileybrug van de 
Tweede Wereldoorlog, gebouwd 
tussen Oeff elt en Gennep begin 
1945. 

De brug werd ontworpen door 
de Britse major Edwin Hunt 
MVO en de Nederlandse reserve-luitenant ir. Constant Lambrechtsen van Ritthem 
en was een sleutelstuk in de bevrijding van de regio. Major Edwin Hunt MVO, 102 
jaar oud inmiddels, en Nick Lambrechtsen, zoon van Constant Lambrechtsen 
van Ritthem onthulden samen de monumenten. Wethouder Rob Peperzak was 
aanwezig om aan de Gennepse zijde ook een informatiebord te onthullen.

 Koninklijke onderscheiding voor 
Gerbrand Martens uit Heijen
Op zondag 15 mei reikte wethouder Rob 
Peperzak een koninklijke onderscheiding uit 
aan Gerbrand Martens uit Heijen. Hij werd 
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-
Nassau. Hij ontving zijn onderscheiding 
vanwege zijn bijzondere verdiensten voor 
fanfare Eendracht Maakt Macht uit Heijen 
en muziekkapel Die Original Maastaler. 
De uitreiking vond plaats tijdens het 
jubileumconcert van muziekkapel Die 
Original Maastaler in gemeenschapshuis D’n 
Toomp in Heijen. 

Wie verdient volgens u een lintje?
Kent u iemand uit de gemeente Gennep 
die zich al lange tijd belangeloos inzet voor 
de samenleving? En vindt u dat diegene 
een lintje verdient? Dan kunt u hem of haar voordragen voor een koninklijke 
onderscheiding. Kijk voor meer informatie op www.gennep.nl/lintje. Let op: 
aanvragen voor de lintjesregen op 26 april 2023 moeten voor 1 juli 2022 worden 
ingediend.

 Verleng uw rijbewijs online
Vanaf 1 juni is het in onze gemeente 
mogelijk om uw rijbewijs online te 
verlengen via de website van de 
Rijksdienst Wegverkeer (RDW). U kunt 
uw rijbewijs dan al na twee werkdagen 
ophalen bij het gemeentekantoor.
Online aanvragen is alleen mogelijk 
als u uw rijbewijs wilt verlengen of 
bij uitbreiding van de categorieën. 

Vraagt u voor het eerst een rijbewijs 
aan? Of bent u uw rijbewijs kwijt of is 
het gestolen? Dan moet u wel nog 
naar het gemeentehuis. Kijk voor meer 
informatie over de procedure vanaf 
1 juni op www.rdw.nl/rijbewijsverlengen. 

Werkzaamheden 
Genneperhuisweg
Eind april zijn de fi ets- en wandelpaden 
van de Genneperhuisweg en de paden 
over de vijf bruggen voorzien van een 
nieuwe laag halfverharding. Helaas is dit 
niet helemaal goed gegaan. Daardoor 
moeten de werkzaamheden opnieuw 
worden uitgevoerd. Dat gebeurt op 
23 en 24 mei. De paden zijn hierdoor 
minimaal een week afgesloten voor 
alle fi etsers en wandelaars. Zij worden 
omgeleid met borden.

Aangepaste openingstijden
Op donderdag 26 mei is het 
gemeentekantoor vanwege Hemelvaart 
dicht. Ook de dag na Hemelvaart, op 
vrijdag 27 mei, zijn we gesloten. Vanaf 
maandag 30 mei om 9.00 uur staan we 
weer voor u klaar.

Ooievaarskuikens overleden
De jonge ooievaars op het oude stadhuis 
van Gennep hebben het niet gered. Alle 
vier de kuikens zijn helaas overleden. 
Het is gissen naar de oorzaak, maar 
waarschijnlijk heeft het te maken met 
een gebrek aan (goed) voedsel. Er zijn 
dit jaar weinig muizen en door de 
droogte is de grond hard. Daardoor 
was het voor de ouders ook lastig 
om wormen te vinden voor hun 
kroost. Op www.vogelbescherming.nl/ 
beleefdelente/ooievaar is meer 
informatie te vinden over het overlijden 
van de kuikens. Toch gaat het over het 
algemeen niet slecht met de ooievaar 
in Nederland. Ook in onze gemeente 
hebben zich meerdere ooievaarskoppels 
gehuisvest.   

 Besluit Omgevingsvergunning 
Baasestraat 6 te Ottersum

Het college van B&W heeft een 
vergunning verleend voor het 
herbouwen van een schuur aan de 
Baasestraat 6 te Ottersum (2021-0472). 
Het besluit en de bijbehorende 
stukken liggen van 19 mei tot en met 
29 juni 2022 ter inzage in het gemeente-
kantoor. Ook zijn ze te vinden op 
www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.0907.PB22133BASESTR6OTT-
VA01). 

Belanghebbenden kunnen een 
bezwaarschrift indienen tegen dit 
besluit. Vanaf 19 mei 2022 heeft u 
hiervoor zes weken de tijd. Richt uw 
bezwaarschrift aan het college van B&W, 
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 DigiD 
kunt u ook digitaal bezwaar maken via 
www.gennep.nl/bezwaarmaken. 
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Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning
Gennep – Pr. Hendrikstraat 32 Het verhuren van kamers (6 mei) 2
 022-0510
Gennep – Wilhelminaplein 4 Het intern uitbreiden van het kantoor 
 (9 mei) 2022-0511
Verleende omgevingsvergunning
Gennep – Brugstraat 182 Het veranderen van een bestaande 
 in- of uitrit (4 maart) 2022-0507
Overige verleende vergunningen
Gennep – Patrijsstraat Melding klein evenement: het 
 organiseren van een buurtbarbecue op 
 9 juli (9 mei) 2022-0394
Gennep – Torenstraat 3 Vergunning obstakels op openbare weg: 
 het plaatsen van een steiger (10 mei) 
 2022-0467
Gennep – Zandstraat 44 Vergunning obstakels op openbare weg: 
 het plaatsen van een rolsteiger (9 mei) 
 2022-0480
Ven-Zelderheide – Kerkvonder Evenementenvergunning: kermis 
 nevenactiviteiten op 4, 5 en 6 juni 
 (4 mei) 2022-0341
Ven-Zelderheide – Vensestraat 1 Evenementenvergunning: Het 
 organiseren van een felicitatieconcert 
 op 21 mei (11 mei) 2022-0455

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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Ontwerpbestemmingsplan ‘Heidestraat 3a Ven-Zelderheide’
Het college van B&W maakt bekend  dat het ontwerp bestem mingsplan
‘Heidestraat 3a Ven Zelderheide’ ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan, 
dat voorziet in een toevoeging van een extra bouwvlak voor de realisatie van 
één nieuwe woning op het perceel tussen Heidestraat 3 en 5 te Ven-Zelderheide 
(kadastraal bekend als gemeente Ottersum, sectie E, nummer 3028) ligt met  
ingang van 19 mei 2022 voor zes weken ter inzage in het gemeentekantoor  
van Gennep. Het is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl  
(NL.IMRO.0907.PB22133BASESTR6OTT-VA01). 

Tot en met 29 juni 2022 kan iedereen een schriftelijke zienswijze naar voren 
brengen bij de gemeenteraad van Gennep, t.a.v. B&W  van Gennep, Postbus 
9003, 6590 HD Gennep. Het is niet mogelijk om via e-mail een zienswijze in te 
dienen. Voor een mondelinge zienswijze, vragen of meer informatie kunt u contact 
opnemen met de afdeling Omgeving van de gemeente via (0485) 49 41 41. 


