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

Het college besluit:
• aan de gemeenteraad de verordening 

starterslening Gemeente Gennep 2022 
voor te stellen;

• de aanbiedingsbrief regiogemeenten 
vliegbasis De Peel aan de 
staatssecretaris van Defensie en de 
raadsinformatiebrief hierover vast te 
stellen;

• de overeenkomst Kledingpakketten 
voor kinderen uit gezinnen met een 
laag inkomen aan te gaan voor de 
duur van de proefperiode en de 
beleidsregels Kledingpakketten voor 
kinderen uit gezinnen met een laag 
inkomen vast te stellen;

• met ingang van 21 juni 2022 een 
samenwerkingsovereenkomst aan 
te gaan met de Noord- en Midden-
Limburgse gemeenten.

Peuter4daagse in Gennep

In de Week voor de Gezonde Jeugd, van 
dinsdag 7 juni tot en met vrijdag 10 juni, 
vindt de Peuter4daagse plaats. Vanuit 
Gennep Doet Mee doen 2 locaties, 
168 kinderen en 26 pedagogische 
medewerkers mee aan deze wandeling. 

Vandaag, op dinsdag 7 juni starten 
de kinderen (2 - 4 jaar) met hun 
pedagogische medewerkers met 4 
dagen wandelen rondom hun locatie. 
Na iedere wandeling krijgen de kinderen 
een stempel. Aan het einde van de week 
ontvangen ze een welverdiende medaille 
en het wandeldiploma.

Webinar (pre-)mantelzorgwoningen
Wilt u als mantelzorger dichter bij degene wonen voor wie u zorgt? En wat 
is een mantelzorgwoning of pre-mantelzorgwoning precies en welke regels 
gelden daarvoor? Deze en andere vragen staan centraal tijdens het webinar 
‘Mantelzorgwoningen en pre-mantelzorgwoningen’ van Synthese op 9 juni 2022 van 
15.00 tot 16.00 uur. Ginette Klein, trainer van MantelzorgNL verzorgt het webinar, 
dat gratis te volgen is via Zoom. Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers. Wilt u 
zich aanmelden of wilt u meer informatie? Kijk dan op www.synthese.nl en zoek op 
‘mantelzorgwoningen’. 

Commissie Bezwaarschriften 
Gennep 

Op dinsdag 14 juni 2022 houdt de 
Commissie Bezwaarschriften Gennep 
drie hoorzittingen. De hoorzittingen zijn 
in beginsel openbaar. De commissie 
kan echter (al dan niet op verzoek) 
om gewichtige redenen besluiten de 
deuren te sluiten. Dat gebeurt in ieder 
geval bij bezwaarschriften in het kader 
van de Wet werk en bijstand en de Wet 
maatschappelijke ondersteuning.

Ontwerpbestemmingsplan 
‘Nieuw Erf 15 Heijen’

Het college van B&W maakt bekend dat 
het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw Erf 
15 Heijen’ ter inzage wordt gelegd. Het 
ontwerpbestemmingsplan voorziet in het 
wijzingen van de agrarische bestemming 
van het perceel in een woonbestemming 
met verblijfsrecreatie, een horecaterras 
en een brocante verkooppunt aan het 
Nieuw Erf 15 in Heijen. 

Het ontwerpbestemmingsplan ligt 
met ingang van donderdag 9 juni 2022 
gedurende zes weken op werkdagen 
ter inzage in het gemeentekantoor 
van Gennep. Het ontwerp is ook te 
raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.0907.BP22127NWEERF15HEI-
ON01). Tot en met 20 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.

Nieuw college van B&W geïnstalleerd
Tijdens de extra 
raadsvergadering op 
dinsdag 31 mei zijn na 
stemming drie wethouders 
benoemd voor de 
bestuursperiode 2022-2026. 

Naast Janine van Hulsteijn 
(VVD), die na vier jaar 
wethouderschap opnieuw 
deel uit maakt van het 
college, zijn ook Peter 
Stevens (CDA) en Frank 
Pubben (ELsss) benoemd tot wethouder van gemeente Gennep. Samen met 
burgemeester Teunissen vormen deze wethouders de komende vier jaar het college 
van B&W.

Tijdens de eerste collegevergadering, die op 1 juni plaatsvond, zijn de portefeuilles 
verdeeld. Een overzicht van de portefeuilles vindt u op www.gennep.nl/college.

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 uitkering van de gemeente of heeft u een schuldenregeling? 
Dan hoeft u niets te doen. U ontvangt de energietoeslag uiterlijk 1 juli 2022 
automatisch op uw rekening. Heeft u geen uitkering of een schuldenregeling, 
maar wel een laag inkomen? Dan kunt u vanaf nu de eenmalige energietoeslag 
zelf digitaal aanvragen. Op www.gennep.nl/eenmalige-energietoeslag leest u of 
u in aanmerking komt en hoe u dat doet. Lukt het digitaal aanvragen niet? Neem 
dan contact op met de gemeente via (0485) 49 41 41 of gemeente@gennep.
nl. Heeft u inhoudelijke vragen over de energietoeslag? Stuur dan een mail naar 
energietoeslag@gennep.nl.

Nationale Archeologiedagen 
Op zaterdag 18 en zondag 19 juni zijn de Nationale Archeologiedagen. In Museum 
het Petershuis is er op beide dagen van 13.30 tot 17.00 uur een actief programma 
voor jeugd. 

In een zandbak in de museumtuin kunnen kinderen en jongeren scherven 
opgraven, die ze daarna samen met een Gennepse archeoloog in het oude stadhuis 
weer aan elkaar lijmen tot een bord. Vervolgens is Stichting Erfgoed Gennep 
aanwezig in de Kenniskeuken van de bibliotheek om het aan elkaar gelijmde 
bord op de website te plaatsen, met alle informatie die erbij hoort. Zo maken de 
deelnemers mee hoe een echte archeoloog te werk gaat. Kijk voor meer informatie 
op www.museumhetpetershuis.nl. 

Elzendaalcollege 
Gennep

zaterdag 
11 juni 2022

Meer info
https://cmag.nl/fbf 



Raadslid aan het woord Plannen voor de komende vier jaar
Samen met het CDA en ELsss stapt mijn VVD in een nieuwe coalitie. Ik ben dik tevreden met het eindresultaat. Ook de andere partijen in 
de raad waren positief gestemd. Ik pik er 3 onderwerpen voor u uit.

scholen, verenigingen) 
levensvatbaar te houden. 
Heijen moet de eerste 
prioriteit krijgen. Het dorp 
heeft zelf een aantal mogelijke 
bouwlocaties aangewezen. 
Voor het ‘kermisterrein’ en 
de ‘paardenwei’ geven we 
het nieuwe college mee de 
procedures dit jaar nog te 
starten. 

De Maaskemp 
Voor dit gebied hebben we 
grote plannen. Hoe zonde is 
het immers dat we Gennep 

in feite met zijn rug naar de 
Maas hebben georiënteerd, 
afgesneden door de rondweg? 
Daar willen we verandering in 
brengen. Dat in dit gebied een 
hoogwatergeul zou komen stond 
al vast. De overstromingen 
in Zuid-Limburg vorig jaar 
hebben die urgentie nog eens 
benadrukt. We willen werk gaan 
maken van een nieuwe fiets-/
wandelverbinding over of onder 
de rondweg, tussen de oude 
stadskern en de Maaskemp. Ook 
denken we aan strandjes aan de 
nevengeul, natuurontwikkeling, 

seizoenshoreca en mogelijk-
heden om aan te meren. 

Verkeer 
Na de verbindingsweg 
Milsbeek gaan we door met 
het ontlasten van de kernen 
van zwaar vrachtverkeer. Voor 
Ottersum en Ven-Zelderheide 
starten we verkeersstudies 
om tot oplossingen te komen. 
Langs de N271 willen we tot 
geluidswerende maatregelen 
komen voor de kern Heijen. 
Ook we kijken of we werk 
kunnen maken van een 

Niersdalbruggetje. Geen duur 
prestigeproject, maar een variant 
à la Genneperhuis: betaalbaar, 
simpel en voor voetgangers en 
fietsers toegankelijk. 

Uiteraard is dit maar een kleine 
greep aan onderwerpen. Het 
hele akkoord is te vinden op de 
website van de gemeente. Heeft 
u vragen of opmerkingen? U mag 
me altijd een mailtje sturen.

 
Bram Nijst

b.nijst@gennep.nl

Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning
Heijen – Lijsterbesstraat 10,  Het uitvoeren van werkzaamheden in
Sleedoornstraat 1 en 3  het kader van groot onderhoud
  (25 mei) 2022-0625
Milsbeek – Kanonskamp 15 Het veranderen van een inrit  

(28 mei) 2022-0628
Ottersum – Oude Panovenseweg 12 Het vervangen van een schuur  

(31 mei) 2022-0633
Ven-Zelderheide – Kerkvonder Het plaatsen van een strechtent 

 (30 mei) 2022-0629

Verleende omgevingsvergunning
Milsbeek – Kanonskamp 14 Het aanleggen van een in/-uitrit  

(17 mei) 2022-0411

Van rechtswege verleende vergunning 
Milsbeek – Draaischijf Het bouwen van een woon-zorgcomplex 

(3 juni) 2022-0360

Overige verleende vergunningen
Gennep – Langeweg 158 Exploitatievergunning horeca-inrichting: 

Smulhoek de Hei (24 mei) 2022-0396
Gennep – Stiemensweg 40 Melding evenement: Frisse Blik Festival 

op 11 juni (31 mei) 2022-0580
Milsbeek – De Knoot Vergunning obstakels op openbare weg: 

het plaatsen van een afvalcontainer
Milsbeek – Rijksweg 35b Evenementenvergunning: Milsbeekse 

Aspergefeesten op 25 juni (31 mei)  
20022-0422

Ottersum – Raadhuisplein 1 Evenementenvergunning: Ossebraadfeest 
2022 (31 mei) 2022-0313

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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Woningbouw 
We gaan onze woningbouw-
ambities voor alle categorieën 
flink opschroeven om onze 
voorzieningen (winkels, 

Omgevingsvergunning Kleefseweg 9 buiten behandeling

Het college van B&W heeft besloten de omgevingsvergunning voor het transformeren 
van een bestaand klooster en de aanvraag sloopvergunning voor het gedeeltelijk 
slopen van een gebouw aan de Kleefseweg 9 in Ottersum van 26 januari 2022 en van 
28 februari 2022 buiten behandeling te stellen (2022-0099 en 2022-0244).

Belanghebbenden kunnen tot 28 juni 2022 per brief een bezwaarschrift indienen. 
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.

De raad heeft besloten

Afgelopen week stonden er twee raadsvergaderingen op het programma: op 
maandag 30 en dinsdag 31 mei. Op 30 mei was de laatste raadsvergadering van 
deze collegeperiode. Er was een warm afscheid van raadslid Holger Rodoe (VVD), 
die wethouder is geworden in Mook en Middelaar. Daarnaast werd Beppie Bosten 
geïnstalleerd als zijn vervanger. Verder werden er vier burgerraadsleden beëdigd: 
Jos Sutmuller (CDA), Ramon Weren (VVD), Jan-Willen Wesseldijk (PvdA) en Patrick 
Hoenselaar (D66). 

De jaarrekening 2021 gaf de 30e nog niet veel stof tot discussie. Die werd met 
een positief resultaat van € 1,7 miljoen vlot afgetikt. Het venijn zat vooral in de 
staart. Wethouders Rob Peperzak en Janine van Hulsteijn kregen een motie van 
treurnis tegen zich ingediend door D66 en PvdA, vanwege de gang van zaken rond 
het project rioolvervanging Rozenbroek. Namens het college waren hierover al 
eerder excuses aangeboden aan de raad, maar voor D66 en PvdA was dat niet 
voldoende. De moties werden na wat schorsingen met 10 stemmen tegen en 6 voor 
weggestemd.

Als sluitstuk werd een motie van de PvdA/D66 ingebracht over het schrappen 
van het budgetplafond voor de toekenning van de eenmalige energietoeslag. Alle 
partijen en ook het college vonden dit sympathiek, maar zelfs een ter vergadering 
afgezwakte motie om onderzoek te doen naar haalbaarheid, uitvoerbaarheid en 
kosten, haalde het uiteindelijk niet. 

Na 2,5 uur vergaderen viel de hamer voor deze raadsvergadering, in de wetenschap 
dat er de volgende avond weer een raadsvergadering op de agenda zou staan. Op 
31 mei was er namelijk een extra raadsvergadering ingelast. Die stond in het teken 
van het presenteren van het coalitieakkoord en het installeren van de wethouders 
en een aantal nieuwe raadsleden. 

Twan Reintjes gaf in een gloedvol betoog aan dat de komende vier jaar nog meer in 
het teken moeten staan van samenwerking. In het coalitieakkoord waren dan ook 
elementen uit de verkiezingsprogramma’s opgenomen van oppositiepartijen. Dat 
viel in goede aarde en het initiatiefvoorstel werd unaniem aangenomen. 

Janine van Hulsteijn (VVD) was de enige wethouder die doorging. Zij werd met 
algemene stemmen herkozen. Namens het CDA werd de Boxmeerder Peter 
Stevens als wethouder, ook met algemene stemmen. Frank Pubben (ELsss) werd 
met de grootst mogelijke meerderheid gekozen. Daarna was het afscheid van de 
wethouders Peperzak (CDA) en Janssen (SP), die geweldige toespraken hadden 
voorbereid. 

Als slotstuk werden twee nieuwe raadsleden benoemd op de opengevallen 
plaatsen. Mariëlla van den Bogaart (VVD) en Andy Meerwaldt (ELsss) promoveerden 
van burgerraadslid tot raadslid.


