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

Het college besluit:
• de Pilot Ruimte voor Vrijkomende 

Agrarische Bebouwing Gemeente 
Gennep gewijzigd voort te zetten;

• de regeling ‘beeldschermbril 2022’ vast 
te stellen;

• een bouwkavel voor 8 woningen in 
plan Hogeweg, Ven-Zelderheide te 
verkopen aan Destion;

• het ontwerpbestemmingsplan 
‘Duivenakkerstraat 41 a, Gennep’ ter 
inzage te leggen.

Eenmalige energietoeslag
Afgelopen week heeft het college van B&W besloten dat er een eenmalige 
energietoeslag komt. Dit betekent dat mensen met een laag inkomen 
in aanmerking komen voor een vergoeding. Hierover is in de media al 
gecommuniceerd, maar de boodschap was niet altijd helder en ook klopte 
bepaalde informatie niet. Daarom delen we graag de juiste informatie rondom de 
energietoeslag. Deze is ook te vinden op www.gennep.nl/eenmalige-energietoeslag

De energieprijzen zijn de afgelopen maanden hard gestegen. Hierdoor zijn veel 
huishoudens honderden euro’s extra kwijt aan de energierekening. Daarom krijgen 
huishoudens met een laag inkomen eenmalig een energietoeslag van € 800 netto.

Waarvoor is de energietoeslag bedoeld?
De energietoeslag is bedoeld voor de hoge energierekening. Het is niet verplicht om 
de toeslag hieraan te besteden. Maar het is wel verstandig als u dit geld reserveert 
voor bijvoorbeeld de hogere jaarafrekening van uw energieleverancier. Heeft u 
dit jaar (nog) geen hogere energierekening? Ook dan kunt u recht hebben op de 
energietoeslag. U kunt het geld ergens anders aan besteden of opzij zetten.

Aanvragen van de energietoeslag
Ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan hoeft u niets te doen. U ontvangt de 
energietoeslag uiterlijk 1 juli 2022 automatisch op uw rekening. Heeft u geen 
bijstandsuitkering, maar wel een laag inkomen? Dan kunt u de eenmalige 
energietoeslag zelf aanvragen. Op www.gennep.nl/eenmalige-energietoeslag leest 
u of u in aanmerking komt en hoe u dat doet.

Inloopbijeenkomst duurzaamheidsvisie
Hoe gaan we de komende jaren om met thema’s als energiebesparing, zonnevelden 
en droogte? Hoe en waar willen we meer groen? En kunnen we meer afval recyclen? 
Over deze vragen gaat de duurzaamheidsvisie van de gemeente. 

We zijn benieuwd naar uw ideeën
Tijdens een inloopbijeenkomst op 7 juni kunt u meepraten over de 
duurzaamheidsvisie. Wandel tussen 16.00 en 20.00 uur binnen bij de bibliotheek 
van Gennep aan het Ellen Hoff mannplein 2. In de benedenruimte gaan onze 
medewerkers graag met u in gesprek onder het genot van een kop koffi  e of thee en 
een stuk vlaai.

Doortrappen Ven-Zelderheide

Het programma ‘Doortrappen’ heeft 
als doel dat ouderen zo lang mogelijk 
veilig blijven fi etsen. Daarvoor 
organiseert Gennep Doet Mee samen 
met seniorenvereniging Ven-Zelderheide 
een drietal bijeenkomsten. Tijdens de 
bijeenkomsten zorgt een professionele 
fi etsdocent ervoor dat u zich veilig, fi t en 
zeker voelt op de fi ets. De bijeenkomsten 
zijn op vrijdag 3, 10 en 17 juni van 10.00 
tot 11.30 uur aan de Kleefseweg 29 in 
Ven-Zelderheide. Het enige wat u nodig 
heeft, is uw fi ets. Deelnemen is gratis. 
Wilt u zich inschrijven of wilt u meer 
informatie? Neem dan contact op 
met Maloe Janssen via 
maloe@gennepdoetmee.nl of 
06-82756064, of met de senioren-
vereniging Ven-Zelderheide via 
seniorenvzh@gmail.com.

De gemeenteraad vergadert

De raad staat aan het hoofd van de 
gemeente en stelt de grote lijnen 
vast voor het beleid. Maandag 30 
mei 2022 om 20.00 uur vindt er een 
besluitvormende raadsvergadering 
plaats o.a. over onderstaande 
onderwerpen.

• Benoeming raadslid mevrouw 
 B.A. Bosten
• Benoeming burgerraadslid 
 J.J.M. Sutmuller
• Presentatie coalitieakkoord
• Jaarstukken 2021
• Zienswijze ontwerp begroting 2023 en 

meerjarenraming 2023-2027 BsGW
• Zienswijze ontwerpbegroting 2023 en 

jaarverantwoording 2021 VRLN
• 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.

Kledingdag in Gennep

Op woensdag 15 juni organiseert 
Kledingbank Limburg weer een 
Kledingdag in Gennep. Alle inwoners 
met een laag inkomen die een uitkering 
of tegemoetkoming van de gemeente 
hebben gekregen, hebben in de week 
van 16 mei een persoonlijke uitnodiging 
per post ontvangen. 

Bent of kent u iemand uit de gemeente 
Gennep met een laag inkomen, die geen 
uitnodiging heeft ontvangen? Meld dit 
dan voor 6 juni 2022 bij de gemeente via 
(0485) 49 41 41. U kunt ook mailen naar 
gemeente@gennep.nl. 

 Maaironde voorjaar 2022
Eind mei beginnen we met de 
voorjaarsronde maaibeheer. 
We passen ecologisch 
maaibeheer toe waar het kan, 
en regulier beheer (alles glad en 
strak maaien) waar het moet.

Verkeersveiligheid is 
belangrijk. We maaien daarom 
halve meterstroken langs 
fi etspaden. Ook zorgen we dat 
refl ectorpaaltjes zichtbaar zijn en maaien we zichtpunten op kruisingen vrij. 
In bermen waar de begroeiing hoog staat, maaien we gedeeltelijk. Zo blijft er altijd 
wat groen staan.

Ook op de grotere grasvlakten, waar goede kansen liggen voor de ontwikkeling 
van biodiversiteit, maaien we gedeeltelijk (ongeveer 40% van de begroeiing). Hier 
maaien we in een slingerend patroon. Verder maaien we iedere 10 dagen halve 
meterstroken langs deze grasvlakten. Gazons met gebruiksfunctie maaien we ook 
iedere 10 dagen. Deze grasvelden zijn vooral te vinden binnen de bebouwde kom, 
bijvoorbeeld bij speeltuinen. 

Het kan zijn dat u in de afgelopen weken al heeft gezien dat er gemaaid werd. Niet 
alle stroken en vlakten in de gemeente Gennep zijn eigendom van de gemeente. 
Ook de provincie en het waterschap hebben bijvoorbeeld stukken grond in bezit. 
Zij beheren deze gronden zelf en zijn mogelijk al eerder begonnen met maaien.

Meer informatie over het maaibeheer van de gemeente vindt u op 
www.gennep.nl/groenergennep. 

Elzendaalcollege 
Gennep

zaterdag 
11 juni 2022

Meer info
https://cmag.nl/fbf 



Raadslid aan het woord ‘Samen’ is een werkwoord
Maar liefst 94 keer komt het woord ‘samen’ in het nieuwe coalitieakkoord voor. ‘Samen’ verwijst naar de ambitie van de coalitiepartners 
om met college en raad, maar vooral ook met de samenleving aan het werk te gaan. Samenspraak is één van de uitgangspunten 
van het akkoord en tijdens de presentatie werd zelfs gesproken over bestuurlijke vernieuwing. Prachtig! Allemaal termen uit onze 
verkiezingscampagne! Wie mij kent weet dat mijn hart hier sneller van gaat kloppen. 

Maar is dat niet té positief ... 
of misschien zelfs naïef? Toen 
D66 Gennep enkele maanden 
geleden voorstelde participatie 
te verplichten bij activiteiten die 
niet in het omgevingsplan passen, 
stemden CDA, VVD en ELsss 
tegen. En wij zaten toch niet aan 
de formatietafel omdat het CDA 
op de oude voet verder wilde en 
geloofde dat inwoners niet op 
bestuurlijke vernieuwing of meer 

betrokkenheid zaten te wachten? 
Waarom word ik dan toch een 
beetje blij van dit akkoord?

Met een coalitieakkoord op 
hoofdlijnen ontstaat er ruimte 
om de traditionele verhoudingen 
te doorbreken. Wanneer de 
scheiding komt te liggen tussen 
de raad en het college in plaats 
van de oppositie en coalitie, 
hoop ik op veel mogelijkheden 

om vernieuwende, groene en 
sociale ideeën uit ons lokale D66 
programma te realiseren.

Verandering komt van binnenuit 
en begint bij mijzelf. Dat is 
waarom ik ruim een jaar geleden 
besloot om me actief in te zetten 
in de lokale politiek. Dankzij het 
vertrouwen van heel veel mensen 
ben ik nu raadslid en onderdeel 
van een fantastische fractie 

en mooi team daaromheen. Ik 
beloof steeds scherp te blijven 
op de ‘samen’ ambitie van de 
coalitiepartners. ‘Samen’ is 
een werkwoord en vraagt veel 
inspanning, geven en ontvangen, 
vertrouwen en onderhoud. 
Alleen ga je sneller, samen kom 
je verder.

 
Mariska van den Hoogen, D66

m.vandenhoogen@gennep.nl

Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning
Heijen – Hoofdstraat 38-40 Het huisvesten van arbeidsmigranten 
 (23 maart) 2022-0336
Heijen – Hoofdstraat 39 Het huisvesten van arbeidsmigranten 
 in een bedrijfswoning (23 maart) 
 2022-0335

Verleende omgevingsvergunning
Milsbeek – Onderkant 5a Het realiseren van een inrit (13 mei) 
 2022-0476
Ven-Zelderheide – Vensestraat 42 Het realiseren van een uitrit aan de 
 voorzijde (13 mei) 2022-0379
Overige verleende vergunningen
Gennep – Wagenstraat Besluit Melding evenementen, straat- 
 en buurtfeesten: het organiseren van 
 een buurtfeest op 9 juli (13 mei) 
 2022-0475
Heijen – De Groote Heeze 16 Besluit Milieumelding: starten 
 autoservicebedrijf (2 december) 
 2021-1277
Heijen Evenementenvergunning: het 
 organiseren van het Historisch 
 Heisafeest op 3, 4 en 5 juni (13 mei) 
 2022-0260

Verlenging van de beslistermijn (met zes weken)
Heijen – Hoofdstraat 13a Het verbouwen van een pand tot twee 
 woningen (16 mei) 2022-0321
Heijen – Hoofdstraat 44 Het exploiteren van kamergewijze 
 verhuur (17 mei) 2022-0338

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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Pilot Ruimte voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing 
gewijzigd

In 2020 stelde het college van B&W beleid vast om de sloop van vrijgekomen 
agrarische bebouwing te stimuleren. In ruil voor de sloop van agrarische 
bebouwing, kunnen onder voorwaarden woningen worden gerealiseerd. Deze ‘Pilot 
Ruimte voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing’ wordt ingezet op locaties in het 
buitengebied, waar een grote afname van leegstaande of vrijkomende agrarische 
bebouwing kan worden bereikt. 

In het beleid was een aantal van 10 nieuwe woningen opgenomen. Vanwege het 
grote aantal aanvragen heeft het college besloten het beleid te wijzigen. Het aantal 
nieuwe woningen wordt verruimd naar in totaal 25 woningen. U kunt de (gewijzigde) 
voorwaarden van de Pilot Ruimte voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing inzien 
via www.gennep.nl/VAB en op het gemeentekantoor van Gennep.

Uw gegevens in de basisregistratie personen 
In de basisregistratie personen (BRP), de officiële naam voor de Nederlandse 
bevolkingsadministratie, staan persoonsgegevens van alle inwoners van de 
gemeente Gennep. Uw adres is er bijvoorbeeld te vinden, maar ook gegevens over 
een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en 
kinderen. Deze gegevens worden vaak automatisch doorgegeven aan de overheid 
en maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor de uitvoering van 
hun wettelijke taken. Deze instellingen baseren hun beslissingen vaak direct op de 
informatie uit de BRP. Welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt, bepaalt 
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Geheimhouding
De hiervoor bedoelde gegevensverstrekking kunt u niet voorkomen, omdat deze 
verplicht is voorgeschreven. In enkele gevallen kunnen echter ook anderen vragen 
om de over u beschikbare gegevens in de BRP aan hen te verstrekken. Voor deze 
verstrekkingen kunt u geheimhouding van uw gegevens verzoeken. In dat geval 
vraagt de gemeente eerst om uw toestemming. U kunt deze verstrekkingsbeperking 
aanvragen voor uzelf en uw minderjarige kinderen. Dit kan eenvoudig met uw DigiD 
via www.gennep.nl. 

Inzien gegevens
U kunt uw gegevens inzien door met uw DigiD in te loggen op www.mijn.overheid.nl. 
Zijn uw gegevens niet correct of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met 
de gemeente via (0485) 49 41 41.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Duivenakkerstraat 41a, Gennep’
Het college van B&W maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 
‘Duivenakkerstraat 41a, Gennep’ ter inzage wordt gelegd. Het 
ontwerpbestemmingsplan voorziet in de bouw van 4 nultredenwoningen 
(seniorenwoningen) aan de Duivenakkerstraat 41a in Gennep. 

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 30 mei 2022 voor zes weken  
ter inzage in het gemeentekantoor van Gennep. Het is ook te raadplegen via  
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0907.BP22139DUIVE41AGNP-ON01).  

Bezwaar maken
Tot en met 10 juli 2022 kan iedereen een schriftelijke en mondelinge 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.


