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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 7 juni 2022. Op 
www.gennep.nl/besluiten vindt u meer 
informatie.

Het college besluit:
• de Voorjaarsnota 2022 vast te stellen;
• de 1e trimesterrapportage 2022 vast 

te stellen;
• vast te stellen dat Stichting 

Samenwerkende Omroepen 
Noordelijke Maasvallei voldoet aan 
de wettelijke eisen om in aanmerking 
te komen voor aanwijzing als lokale 
publieke media-instelling en het 
Commissariaat voor de Media positief 
te adviseren over de aanwijzing van 
Stichting Samenwerkende Omroepen 
Noordelijke Maasvallei als lokale 
publieke media-instelling voor de 
gemeente Bergen (L) en gemeente 
Gennep.

• aan de gemeenteraad voor te stellen 
het bestemmingsplan ‘Gennep, 
Brugstraat 152-174’ vast te stellen;

• de raadsinformatiebrief ‘Stand van 
Zaken Verbindingsweg Milsbeek’ en 
bijbehorende planning vast te stellen 
en ter kennis te brengen aan de 
gemeenteraad.

Nieuwe college bezoekt Center Parcs 
Het Heijderbos
Op dinsdag 7 juni is 
het nieuwe college van 
B&W op bezoek geweest 
bij Center Parcs Het 
Heijderbos. General 
Manager Patrick Delmée en 
Sales Coördinator Sharon 
Hoesen verwelkomden het 
college in het vernieuwde 
Business Center. 

Veranderingen op het park
Aan de hand van een presentatie namen zij het college mee in de veranderingen 
op het park. De afgelopen twee jaar is Center Parcs druk bezig geweest met de 
renovatie van alle huisjes. De huisjes zijn opgeknapt en van de nieuwste elementen 
voorzien. Ook alle andere voorzieningen op het park zijn aangepakt, waardoor het 
geheel een frisse en moderne uitstraling heeft. 

Positief gevoel
Het college kijkt met een positief gevoel terug op het bezoek aan Center Parcs en is 
blij met zo’n mooi en modern vakantiepark in de gemeente.

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. 

Lintjesregen 2023
De lintjesregen vindt jaarlijks plaats op 
de laatste werkdag voor Koningsdag. De 
meeste koninklijke onderscheidingen 
worden op deze dag uitgereikt. Let 
op: aanvragen voor de lintjesregen op 
26 april 2023 moeten voor 1 juli 2022 
worden ingediend.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op 
www.gennep.nl/lintje of op 
www.lintjes.nl.

 Klein onderhoud wegen
In opdracht van gemeente Gennep voert Rusch Asfalt B.V. tussen 4 en 8 juli 2022 
onderhoudswerkzaamheden uit aan diverse wegen in de gemeente Gennep. De 
werkzaamheden variëren van het repareren van het asfalt tot het aanbrengen van 
grasbetontegels. 

Diverse wegen
Er zijn werkzaamheden aan de volgende wegen: Brabantweg, Burg. Gilissenweg, 
Erfsebosweg, Heiveld, Hogeweg, Hommersumseweg, Kortebaan, Nijmeegseweg, 
Oudebaan, Randweg, Ravensberg, Rozenbroek, Spoorstraat, Stiemensweg en 
Verloren Land.

Werkzaamheden en hinder 
De meeste wegen worden niet afgesloten en het verkeer wordt door 
verkeersregelaars geregeld. Enkel voor de Oudebaan, het Verloren Land en een deel 
van de Erfsebosweg geldt dat verkeer wordt omgeleid. U kunt enige hinder ervaren 
van de werkzaamheden. Daarvoor vragen we uw begrip. Daarnaast verzoeken we u 
om tijdens de werkzaamheden uw voertuig niet op of langs de rijbaan te parkeren.

Meer informatie
Meer informatie over de werkzaamheden, planning en de verkeersmaatregelen 
vindt u op www.gennep.nl/OND2022.

Verkeerssituatie De Grens verbeterd
De nieuwe verbindingsweg 
tussen bedrijventerrein De 
Grens en het terrein van 
Arvato Benelux B.V. is sinds 
maandag 30 mei open voor 
het verkeer. 

Ontlasting Karrevenseweg
Al het vrachtverkeer kan 
nu via bedrijventerrein De 
Grens rechtstreeks het 
terrein van Arvato bereiken 
en hoeft niet meer over de 
Karrevenseweg te rijden. Dit betekent een fl inke ontlasting van de Karrevenseweg. 

Goed nieuws voor toeristen en wandelaars
Dat is goed nieuws voor de bezoekers van Center Parcs het Heijderbos en 
de wandelaars van de Pieterpadroute. Zij blijven wel gebruikmaken van de 
Karrevenseweg.

De gemeenteraad vergadert
Maandag 27 juni 2022 om 20.00 uur vindt 
er een voorbereidende raadsvergadering 
plaats o.a. over onderstaande 
onderwerpen.

• 1e trimesterrapportage 2022
• Voorjaarsnota 2022
• Regiovisie Meedoen en Wonen 

2022-2026
• Advies aan het Commissariaat voor 

de Media over de aanwijzing van een 
Lokale Omroep

• Verordening Starterslening gemeente 
Gennep 2022

• Aanbieding Liquidatieplan IWGM voor 
zienswijzen raad

• Oprichten Stichting Overlegorgaan 
Nationaal Park De Maasduinen – 2022

• Omnibuzz Jaarrekening 2021, 
begrotingswijziging 2022-1, begroting 
2023, meerjarenperspectief 2024-2026

• Vaststelling bestemmingsplannen 
‘Gennep, Brugstraat 152-174’, ‘Milsbeek, 
Draaischijf 29 en 31’, ‘Diekendaal 21’ en 
‘Kleefseweg 14 Ven-Zelderheide (Parc 
Buitengewoon)’

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. De geplande voorbereidende 
raadsvergadering van 20 juni 2022 komt te 
vervallen.



Raadslid aan het woord Van wie is de Maasbrug?
De afgelopen weken is hard gewerkt aan het coalitieakkoord ‘Samen verder bouwen’.  Daarvoor is gebruik gemaakt van input uit de 
verkiezingsprogramma’s van alle partijen. Als CDA’er en mede-onderhandelaar ben ik tevreden over het resultaat. 

gemeenschapsvoorzieningen 
in alle kernen, goede zorg 
voor jong en oud, ruime 
aandacht voor sporten en 
bewegen, ondersteuning van 
verenigingen, extra inzet op 
duurzaamheid en verkeers- en 
bereikbaarheidsmaatregelen. 
Er ligt een mooi basisdocument 
om mee aan de slag te gaan 
voor de inwoners van gemeente 
Gennep. Samen met de overige 
raadsleden wil ik mij inzetten om 
zoveel mogelijk gerealiseerd te 
krijgen.

Over de discussie voor verbreding 
van het fietspad over de Maas 
tussen Gennep en Oeffelt heb 
ik mijzelf de afgelopen weken 
verbaasd. Rijkswaterstaat weet 
ineens niet wie verantwoordelijk 
is voor het beheer en onderhoud 
van de brug over de Maas! 

Dagelijks maken ca. 3.000 
fietsers gebruik van de brug. 
Vooral scholieren, forensen en 
recreanten. De brugverbinding is 
van groot belang, maar voldoet 
qua breedte niet aan de gestelde 

richtlijnen. Vanuit het CDA is de 
afgelopen periode op diverse 
niveaus aandacht gevraagd voor 
het fietspad over de Maas. Zowel 
op gemeentelijk, provinciaal 
als landelijk niveau. Ook de 
gemeenten Land van Cuijk en 
Gennep hebben de nodige acties 
ondernomen. De laatste berichten 
zijn echter teleurstellend.

Nu het aankomt op het 
beschikbaar stellen van financiële 
middelen wil Rijkswaterstaat 
de regio verantwoordelijk 

maken voor de verbreding. 
Onvoorstelbaar voor mij! Dat de 
verbreding niet van vandaag op 
morgen te realiseren is, is ook mij 
duidelijk. Maar als overheden zo 
naar elkaar blijven wijzen, dan zijn 
afspraken over verbreding nog 
heel ver weg. Om nog maar niet 
te spreken over de daadwerkelijke 
verbreding. Als CDA blijven we 
druk houden op dit traject.

 
Twan Reintjes, CDA
t.reintjes@gennep.nl

Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning
Gennep – Groene kruisstraat 54 Het vragen van toestemming voor het 

realiseren van kamerbewoning (15 mei) 
2022-0545

Gennep – Zandstraat 56 Het openen van Domino’s Pizza (2 juni) 
2022-0644

Verleende omgevingsvergunning
Gennep – Pr. Hendrikstraat 9 Het bouwen van een overkapping met 

berging (3 juni) 2022-0368
Gennep – Spoorstraat 145 Het huisvesten van arbeidsmigranten  

(1 juni) 2022-0032
Gennep – Spoorstraat 145a Het huisvesten van arbeidsmigranten  

(1 juni) 2022-0033

Van rechtswege verleende vergunning
Gennep – Picardie 147 Het realiseren van kamerbewoning  

(3 juni) 2022-0078

Overige verleende vergunningen
Gennep – De Poel Vergunning obstakels op openbare weg: 

het plaatsen van een afvalcontainer van 
10 t/m 24 juni 2022 (9 juni) 2022-0661

Heijen – Boxmeerseweg 2a Evenementenvergunning: Open Dag 
Essity voor genodigden op 25 juni (1 juni) 
2022-0547

Heijen – Hoofdstraat 1 Vergunning obstakels op openbare weg: 
het plaatsen van een kraan in week 24  
(9 juni) 2022-0653

Ottersum – St. Jozefplein Standplaatsvergunning: het inrichten van 
een verzorgingspost (8 juni) 2022-0642

Ven-Zelderheide – Kleefseweg 29 Evenementenvergunning: 
jubileumweekend (50 jaar) Vense Boys  
(2 juni) 2022-0269

Besluit melding lozing buiten inrichting
Gennep – Picardie 84a Het aanvragen van een energiecentrale 

(25 februari) 2022-0242

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.

DORPS- EN WIJKONDERSTEUNERS 
 
Heeft u een vraag over zorg, welzijn, wonen of leefbaarheid? De dorps- en 
wijkondersteuners in gemeente Gennep kunnen u verder helpen. 
Kijk voor meer informatie op www.gennep.nl/ondersteuners. 
Neem contact op.
Gennep-West – Roos van Otterdijk (06-53583055)
Gennep-Zuid – Fonni Klösters (06-19550723)
Heijen – Wilma Kroon (06-57486685)
Milsbeek – Dolinda Wijnhoven (06-82298790)
Ottersum – Sabine van Thiel (06-20942115)
Ven-Zelderheide – Josine van Deurzen (06-42788007)
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Veel zaken uit ons verkiezings-
programma zijn opgenomen 
in het coalitieakkoord. 
Denk aan: woningbouw en 

Voornemen uitschrijven uit de basisregistratie personen (BRP) 
Het college van B&W heeft het voornemen de adresgegevens van onderstaande 
personen ambtshalve te wijzigen, volgens art. 2.21 en 2.22 van de Wet 
Basisregistratie Personen (BRP). Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen 
op het adres waarop ze in de BRP van de gemeente Gennep staan ingeschreven. 
Dat wil zeggen dat ze voor de gemeente, administratief gezien, verblijven op een 
onbekend adres en formeel niet meer in Nederland wonen. Het gaat om El Bahi, O. 
(geboren 08-12-1999) en Alijev, T. (geboren 30-06-1995) die per 14 juni 2022 worden 
uitgeschreven naar Onbekend. 

Bovengenoemde personen kunnen tot 12 juli 2022 een schriftelijke zienswijze 
indienen. Stuur de zienswijze naar Gemeente Gennep, Team Burgerzaken, Postbus 
9003, 6590 HD in Gennep. Als u liever mondeling een zienswijze kenbaar maakt, 
bel dan naar (0485) 49 41 41 voor een afspraak. Na verloop van de termijn om een 
zienswijze kenbaar te maken, nemen wij een definitief besluit.

Het is belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan. Een eventuele 
ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld een 
uitkering, ziektekostenverzekering of het aanvragen van een paspoort of rijbewijs. 
Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw van AOW.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Langstraat 93a Milsbeek’
De gemeenteraad van Gennep heeft op 30 mei 2022 het bestemmingsplan 
‘Langstraat 93a Milsbeek’ vastgesteld. Het plan ziet op de bouw van een woning op 
het erf van het perceel Langstraat 93 te Milsbeek. Het besluit van de gemeenteraad 
en het bestemmingsplan liggen van 16 juni tot en met 28 juli 2022 ter inzage in het 
gemeentekantoor van Gennep. De documenten zijn ook te bekijken op  
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0907.BP21122LAN93AMIL-VA01). 

Belanghebbenden kunnen tot en met 28 juli een beroep instellen tegen het 
vaststellingsbesluit van de gemeenteraad. Een beroepschrift kunt u indienen bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag. Een beroep heeft geen schorsende werking. Het besluit tot vaststelling van 
het bestemmingsplan treedt in werking op 29 juli 2022. Om dit te voorkomen, kunt 
u verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Dit kan bij de Voorzitter van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
Den Haag. De voorzitter kan een voorlopige voorziening treffen wanneer sprake is 
van onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen.


