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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 41.

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

Het college besluit:
• de raadsinformatiebrief over de 

rapportage van het onderzoek naar de 
opkoopbescherming vast te stellen;

• het ontwerpbestemmingsplan Kal-
boerhof Gennep ter inzage te leggen;

• gemeente Horst aan de Maas 
volmacht te verlenen voor regionale 
subsidie-aanvragen ZonMw Grip op 
Onbegrip;

• akkoord te gaan met het proces-
voorstel en met de uitgangspunten 
voor de verdeling van het budget 
Nationaal Programma Onderwijs.

 Extra raadsvergadering voor aanstelling 
wethouders
Vanavond, dinsdagavond 
31 mei, vindt er een 
extra besluitvormende 
raadsvergadering plaats. In 
deze vergadering beslist de 
raad over de aanstelling van 
kandidaat-wethouders Janine 
van Hulsteijn (VVD), Peter 
Stevens (CDA) en Frank Pubben 
(ELsss). Ook wordt afscheid genomen van de huidige wethouders Rob Peperzak 
(CDA) en Rob Janssen (SP). 

Behalve de aanstelling en het afscheid van de wethouders, staat ook het 
coalitieakkoord als bespreekpunt op de agenda. Daarnaast wordt er een aantal 
nieuwe raadsleden benoemd tijdens de vergadering.

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.

Aangepaste openingstijden
Op maandag 6 juni is het 
gemeentekantoor vanwege Pinksteren 
gesloten. Vanaf dinsdag 7 juni om 9.00 
uur staan we weer voor u klaar. 

 Vierdaagse Feestidee? 
Doe mee!

Op donderdag 21 juli 2022 komt de 
Nijmeegse Vierdaagse weer door 
Gennep. Heeft u als inwoner of 
vereniging een leuk idee om onze 
gemeente op de kaart te zetten tijdens 
dit evenement? Bijvoorbeeld het 
inrichten van een wateruitdeelpunt, 
massagepunt, het organiseren van 
spelletjes of andere activiteiten langs 
de route? Of wilt u met uw club of 
vereniging helpen versieren of opruimen 
na afl oop? Stuur dan een Vierdaagse 
Feestidee in en kom in aanmerking voor 
een vergoeding van maximaal 250 euro 
voor uw activiteit of versiering.

Vul hiervoor uiterlijk 30 juni het formulier 
in op www.gennep.nl/vierdaagseidee. 
We beoordelen alle aanvragen en laten 
begin juli weten of u in aanmerking komt 
voor een vergoeding. Uw idee moet in 
elk geval bijdragen aan een levendige 
en gastvrije gemeente Gennep tijdens 
de Nijmeegse Vierdaagse. Daarnaast 
moet het passen binnen de normen 
en waarden van de gemeente. Let 
bijvoorbeeld op duurzaamheid bij het 
inzenden van uw idee.

Tijdelijke vaccinatielocatie 

GGD Limburg-Noord opent in de 
komende weken diverese pop-
upvaccinatielocaties, waar u terecht 
kunt voor een coronavaccinatie. Wilt 
u een (eerste of tweede) coronaprik, 
booster- of herhaalprik (60+) halen? 
Ook in Gennep kunt u zonder afspraak 
binnenlopen voor een prik of meer 
uitleg. Op 7, 8, 21 en 22 juni, 5, 6, 
19 en 20 juli en op 2 en 3 augustus 
is er in het gemeentekantoor aan 
het Ellen Hoff mannplein 1 een pop-
uplocatie geopend van 10.00 tot 17.00 
uur. Kijk voor meer informatie op 
www.ggdlimburgnoord.nl/coronavirus. 

Rookmelderplicht vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli 2022 is het wettelijk verplicht 
dat er op elke verdieping in huis een 
rookmelder hangt. Deze verplich ting 
bestaat al sinds 2003 voor nieuw-
bouwhuizen, maar geldt vanaf 1 juli 
ook voor bestaande woningen. Dat is 
niet voor niets: met een rookmelder op 
iedere verdieping, bent u in het geval 
van een brand eerder veilig buiten. 
Wilt u meer informatie of advies over 
rookmelders? Kijk dan op 
www.rookmelders.nl. 

Oud-burgemeester Eric Berger 
overleden
Ons bereikte het droevige bericht dat Eric 
Berger, oud-burgemeester van gemeente 
Gennep, is overleden.

In 1966 werd Eric Berger benoemd tot 
burgemeester van Ottersum, dat in 
1973 opging in gemeente Gennep. Tot 
1997 vervulde hij vol toewijding het 
burgemeestersambt. Zijn grote betrokkenheid 
en inzet voor het algemeen belang 
kenmerkten hem daarbij.

In de ruim 30 jaar dat Eric Berger 
burgemeester was, kwam er van alles van 
de grond: scholen, gemeenschapshuizen, verharding van de Stiemensweg, het 
winkelgebied Zandstraat-Niersstraat, de bouw van de Duivenakker, de bouw van het 
gemeentekantoor en nog veel meer.

Gemeente Gennep wenst zijn nabestaanden veel sterkte en kracht toe bij het 
dragen van dit verlies.
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Frisse Blik Festival
Wilt u in festivalsfeer 
kennismaken met meer dan 
30 interessante werkgevers en 
brancheverenigingen uit uw buurt? 
En wilt u kansen op een nieuwe 
baan, stage of leerwerktraject 
ontdekken in vrijwel alle sectoren? 
Kom dan naar het Frisse Blik 
Festival op zaterdag 11 juni 
van 10.00 tot 14.00 uur op het 
Elzendaalcollege in Gennep. 

Maak een ronde langs alle 
stands met werkgevers op het 
festivalterrein. Wissel ervaringen 
uit met medewerkers, neem deel 
aan activiteiten en ontdek de 
branche die u echt interesseert. Of u nu op zoek bent naar een nieuwe baan, een 
carrièreswitch, stageplek of gewoon nieuwsgierig bent, u bent van harte welkom. 



Raadslid aan het woord Mijn eerste column 
Met de verkiezingen nog vers in het geheugen ben ik als nieuw raadslid voor D66 Gennep net begonnen met mijn werkzaamheden. Ik had 
wel verwacht dat ik het leuk zou gaan vinden, maar was toch enigszins verbaasd dat het steeds leuker wordt. Het is erg bijzonder om deel 
uit te mogen maken van alle besluitvormende processen en indrukwekkend om te zien wat er allemaal gebeurt in zo’n kleine gemeente. 

Trots ben ik op onze D66 raads- 
en burgerraadsleden, dat we 
met zoveel nieuwe mensen en 
met een nieuwe, frisse en open 
gedachte aan de slag gaan om 
onze ideeën en idealen uit te 
werken. Wij staan voor openheid 
en transparantie in de politiek 
en willen de inwoners veel meer 

betrekken bij de besluitvorming. 
Dit waren ook precies de thema’s 
waarop het CDA aangaf niet 
verder te willen praten over 
een deelname van D66 aan de 
coalitie. 

Nu er een coalitieakkoord op 
tafel ligt en D66 als grootste 

winnaar in de oppositie zit, is de 
taak aan ons om de komende 
vier jaar extra aan de slag te 
gaan. De komende jaren gaan 
we ons geluid natuurlijk stevig 
laten weerklinken. Ik verheug 
me er heel erg op om u als 
inwoner te ontmoeten en u beter 
te leren kennen. Zo kunnen 

we samen, met de coalitie, op 
een constructieve manier gaan 
werken om onze gemeente nog 
mooier te maken.   

 
Laurens Hoetink, D66

l.hoetink@gennep.nl

Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning
Gennep – Picardie 21 Het bouwen van een woning (23 mei) 
 2022-0571
Gennep – Spoorstraat 102 Het verbouwen van winkel naar 

tandartsenpraktijk (20 mei) 2022-0568
Gennep en Heijen - Paesplasweg 6  Het plaatsen van overkapte rookplekken
en De Groote Heeze 41 (20 mei) 2022-0563
Milsbeek – Rijksweg 40a Het kappen van een boom (23 mei) 
 2022-0570
Milsbeek – Telebeekstraat Het bouwen van een schuurwoning 
 (18 mei) 2022-0556
Ottersum – Bonkelaar 6 Het bouwen van een poolhuis (22 mei) 
 2022-0569

Overige verleende vergunningen
Heijen – Heikampseweg 50 Evenementenvergunning: Het 

organiseren van een bedrijventoernooi en 
een muzikale avond op 18 juni (23 mei) 
2022-0451

Heijen – Heikampseweg 50a Evenementenvergunning: een 
voetbaltoernooi voor G-teams op 19 juni 
(23 mei) 2022-0484

Milsbeek – Kerkstraat 31 Evenementenvergunning: het organiseren 
van een carwash op 11 juni (23 mei 2022) 
2022-0483

Milsbeek –  Standplaatsvergunning: het aanvragen
Sprokkelveld en Zwarteweg van een standplaatsvergunning tijdens de 

Nijmeegse Vierdaagse 2022 (25 mei) 
 2022-0512
Ottersum – Looiseweg 11  Het organiseren van het Looifeest 
 (23 mei) 2022-0324

Verlenging van de beslistermijn (met zes weken)
Ven-Zelderheide – Antoniusstraat 27 Het bouwen van een vrijstaande woning 

(23 mei) 2022-0384

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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Besluit uitschrijven uit de basisregistratie personen (BRP) 

Het college van B&W gaat de adresgegevens van onderstaande personen wijzigen, 
volgens art. 2.21 en 2.22 Wet Basisregistratie Personen (BRP). Na onderzoek 
is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres waarop zij in de BRP van de 
gemeente Gennep staan ingeschreven. Dat wil zeggen dat zij voor de gemeente, 
administratief gezien, verblijven op een onbekend adres en formeel niet meer in 
Nederland wonen. Het gaat om de volgende personen: Nagy, K.S. (geboren 12-11-
1994), Kirylczuk, L.A. (geboren 04-12-1989) en Kapusi, I.Z. (geboren 24-03-1971), die 
per 26 april 2022 zijn uitgeschreven naar Onbekend, en om Jiang, G. (geboren 06-12-
1988), die per 3 mei 2022 is uitgeschreven naar China. 

Bezwaar maken
Belanghebbenden kunnen voor 12 juli 2022 een bezwaarschrift tegen dit besluit 
indienen bij het college van B&W van Gennep, 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 elektronische handtekening (DigiD) kunt u ook digitaal bezwaar 
maken via www.gennep.nl/bezwaarmaken.

Belang correcte inschrijving
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. Daarnaast 
heeft het gevolgen voor de opbouw van AOW.

Stukken rondom Kalboerhof Gennep ter inzage

Het college van B&W legt diverse stukken rondom Kalboerhof Gennep ter inzage. 
Hieronder vindt u meer informatie over de inzage- en beroepsprocedures.

Ontwerpbestemmingsplan Kalboerhof
Het college van B&W maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Kalboerhof 
Gennep’ ter inzage wordt gelegd. Het ontwerpbestemmingsplan, dat de bouw 
van maximaal 22 woningen aan de Kalboerstraat in Gennep mogelijk maakt, 
ligt met ingang van donderdag 2 juni 2022 gedurende zes weken ter inzage in 
het gemeentekantoor van Gennep. Het ontwerp is ook te raadplegen via www.
ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0907.BP21124KALBHOFGNP-ON01). Tot en met 
13 juli 2022 kan eenieder 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.

Hogere grenswaarden verkeerslawaai Kalboerhof
Het college van B&W maakt daarnaast bekend dat zij ingevolge artikel 83 en 
artikel 110 van de Wet geluidhinder voornemens zijn hogere grenswaarden 
wegverkeerslawaai vast te stellen, met betrekking tot bovenstaand 
ontwerpbestemmingsplan ‘Kalboerhof Gennep’. Het ontwerpbesluit met 
bijbehorende stukken (akoestisch onderzoek) ligt ook van 2 juni tot en met 13 
juli ter inzage in het gemeentekantoor van Gennep. Tegen het ontwerpbesluit 
kunnen belanghebbenden tijdens de inzagetermijn een gemotiveerde, schriftelijke 
zienswijze indienen bij het college van B&W. 

Maatwerkvoorschriften TV Gennep
Hiermee samenhangend, maakt het college van B&W bekend dat ze voornemens 
is maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer vast te 
stellen voor de toelaatbare geluidniveaus bij Tennisvereniging Gennep (TV Gennep).  
Ook dit ontwerpbesluit met bijbehorende stukken (akoestisch onderzoek) ligt van 
2 juni tot en met 13 juli ter inzage in het gemeentekantoor. Belanghebbenden 
kunnen tijdens de inzagetermijn een gemotiveerde, schriftelijke zienswijze indienen 
bij het College van B&W van Gennep.


