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

Het college besluit:
• de raadsinformatiebrief 

afnameschaarste elektriciteitsnet vast 
te stellen;

• het ‘Benoemingsbesluit 
vertegenwoordiging algemeen bestuur 
belastingsamenwerking gemeenten en 
waterschappen (AB BsGW) 2022’ vast 
te stellen.

Koninklijke onderscheiding voor Hans 
Boekholt uit Heijen
Op zondag 19 juni reikte 
burgemeester Hans Teunissen 
een koninklijke onderscheiding 
uit aan Hans Boekholt uit Heijen. 
Hij werd benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. De 
uitreiking vond plaats tijdens de 
viering van het 90-jarig jubileum 
van VV Heijen. 

De heer Boekholt is sinds 1982 actief als vrijwilliger van VV Heijen. Hij was er onder 
andere bestuurslid, penningmeester en secretaris. Nog altijd is hij erg actief bij de 
voetbalvereniging. Zo draait hij kantinediensten, draagt hij bij aan het organiseren 
van toernooien, schrijft hij wedstrijdverslagen en is hij lid van de fi nanciële 
commissie. In 2019 werd hij benoemd tot erelid. 

Behalve bij VV Heijen, is de heer Boekholt ook vrijwilliger bij carnavalsvereniging 
De Wortelpin in Heijen. Momenteel vervult hij de functie van secretaris. Daarnaast 
is hij redactielid van de carnavalsgids en was hij in het verleden lid van diverse 
commissies. 

Tot slot is hij redactielid van huis-aan-huisblad Heijs Neijs en is hij lid van de 
stuurgroep 750 jaar Heijen. Met al zijn vrijwilligersactiviteiten levert hij een 
belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en het verenigingsleven in Heijen.

 Informatiebijeenkomst 
woningbouw Nieuwwijkstraat

Op donderdag 30 juni 2022 is er 
een informatiebijeenkomst over 
de woningbouwplannen aan de 
Nieuwwijkstraat in Heijen, beter bekend 
als het kermisterrein. De planning is 
dat hier betaalbare woningen komen, 
bestemd voor starters. De bijeenkomst 
vindt plaats in D’n Toomp in Heijen en 
duurt van 19.30 tot 21.30 uur. 

De bijeenkomst is een vervolg op de 
vorige bijeenkomst, die op 17 februari 
2022 plaatsvond. Toen hebben we 
informatie en wensen opgehaald bij 
belangstellenden en omwonenden. 
Tijdens de bijeenkomst op 30 juni, 
blikken we terug op de resultaten van 
de vorige bijeenkomst en worden enkele 
stedenbouwkundige varianten van 
de plannen toegelicht. Verder vertelt 
projectontwikkelaar KoLat meer over 
de bouw van betaalbare woningen 
en de fi nanciering voor starters op de 
woningmarkt. 

Geïnteresseerden die zich via de 
dorpsraad of via KoLat hebben gemeld, 
ontvangen een uitnodiging voor de 
bijeenkomst. Ook als u geen uitnodiging 
hebt ontvangen, bent u van harte 
welkom. 

Avond van de Sport
Op donderdag 23 juni is vanaf 19.30 uur de Avond van de Sport in zaal Pica Mare in 
Gennep. Sporters, bestuurders, vrijwilligers en iedereen die sport en bewegen in 
onze gemeente een warm hart toedraagt, zijn van harte welkom.

Wethouder Janine van Hulsteijn, de nieuwe wethouder van Sport, zal de avond 
openen. Daarnaast presenteert de nieuwe Sportraad Gennep zich. Vervolgens 
krijgen deelnemers de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over wensen, 
behoeften en de toekomst van sport en bewegen in Gennep, mede als input voor 
het nieuwe sportbeleid. De avond wordt met humor en persoonlijke verhalen 
afgesloten door oud-topsporters Maurice Graef (voetballer) en Gert Jakobs 
(wielrenner). 

Wilt u gratis deelnemen aan de Avond van de Sport? Meld u dan aan via 
www.gennepdoetmee.nl. 

 Werkzaamheden centrum 
Gennep
In de week van 27 juni zijn er werk-
zaamheden in het centrum van Gennep. 
De bushalte aan de Zuid-Oostwal, die 
al is opgeheven, wordt nu verwijderd. 
Op verzoek van busmaatschappij 
Arriva worden daarbij ook de drem pels 
verlaagd. Daarnaast zijn er onder houds-
werkzaamheden aan de Zandstraat en 
de Brugstraat. Hier leggen we de twee 
zebrapaden opnieuw aan. U kunt enige 
hinder ervaren van de werkzaamheden. 
Verkeer wordt ter plekke omgeleid. 

 Niederrheinischer 
Radwandertag 2022
Op zondag 3 juli vindt de 29e editie van 
de Niederrheinischer Radwandertag 
plaats. Het thema van dit jaar is: Stad, 
Land, Smaak. Tussen 10.00 en 17.00 
uur heeft u de mogelijkheid om kennis 
te maken met de fi etsroutes aan beide 
zijden van de Duits-Nederlandse grens. 
In totaal zijn er 82 routes beschikbaar, 
die door 63 plaatsen tussen de Rijn 
en de Maas komen. Ook door onze 
gemeente lopen diverse routes van 
de Niederrheinischer Radwandertag. 
Kijk voor meer informatie op 
www.niederrhein-tourismus.de/
radwandertag. 

Kijk niet weg! Meld verdachte situaties
De burgemeesters van de acht 
Noord-Limburgse gemeenten 
gaven 14 juni het startsein voor 
de gezamenlijke campagne ‘Kijk 
Niet Weg!’. Ook burgemeester 
Hans Teunissen was hierbij 
aanwezig. Met de campagne 
roepen we onze inwoners op om 
niet weg te kijken en verdachte 
situaties te melden bij de politie 
via 0900 8844 of Meld Misdaad 
Anoniem via meldmisdaadanoniem.nl of 0800 7000. 

Wat is ondermijning? 
Wanneer criminelen gebruik maken van legale diensten en zaken om hun illegale 
praktijken uit te voeren, noemen we dat ‘ondermijning’. Criminelen kunnen niet 
al hun activiteiten ondergronds uitvoeren en misbruiken daarom vaak onze 
samenleving. Ze maken handig gebruik van het feit dat maar weinig mensen 
verdachte situaties melden. Zo kunnen zij steeds verder gaan en verstoren zij de 
maatschappij meer en meer.

Meer informatie
Wilt u meer weten over ondermijning? Kijk dan op www.kijknietweg.eu. De 
campagne ‘Kijk Niet Weg!’ wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Limburg 
en de Regio Noord-Limburg.

Dementietafel in Gennep
Op woensdag 29 juni organiseert de 
Familievereniging Dicht-bij samen met 
Dichterbij een Dementietafel. Het thema 
van de bijeenkomst is ‘het herkennen 
en erkennen van dementie bij mensen 
met een verstandelijke beperking’. 
De bijeenkomst start om 19.30 uur in 
Grand Café Open aan de Zwerfheide 2 in 
Gennep. Tijdens de bijeenkomst kunnen 
bezoekers luisteren naar ervaringen 
van anderen over het proces van ouder 
worden bij mensen met een verstandelijke 
beperking. Ook is er uiteraard ruimte om 
vragen te stellen. Ouders, broers, zussen, 
mantelzorgers, mentoren en professionele 
begeleiders van mensen met een 
verstandelijke beperking zijn van harte 
welkom. Heeft u interesse? Meld u dan 
aan via info@fvdicht-bij.nl of 06-55897623.



Raadslid aan het woord (Stik)stof tot nadenken
Als lokaal raadslid sta je soms lijnrecht tegenover de landelijke politiek. Zo vindt mijn partij, het CDA Gennep, de stikstofplannen van het 
kabinet onverteerbaar. Die zullen er volgens ons toe leiden dat de veehouderij in de regio grotendeels zal verdwijnen. Er ligt voor ons een 
stikstofreductie van 70%. Zien we straks geen koeien en kalfjes meer grazen in onze weiden? Geen jonggeboren lammetjes meer dartelen?   

goede natuurwaarden. Maar wij 
hebben hier land- en tuinbouw 
die past, en de omgeving 
versterkt. Aanpassingen zijn 
noodzakelijk. Wij willen meer 
perspectief voor boeren, meer 
ruimte voor innovatie om de 
stikstofuitstoot te verminderen 
en een eerlijker bijdrage van 
andere sectoren zoals de 
industrie.    
   
In onze visie is het zo dat het 
terugdringen van de uitstoot 

van stikstof alleen noodzakelijk 
is om specifieke natuurdoelen 
te halen, zoals op droge en 
schrale graslanden. Maar de 
ontwikkeling daarvan is op 
de voedselrijke bodem van 
de Maasduinen niet mogelijk, 
ook niet met de voorgestelde 
reductie. Daarnaast zitten wij 
met een stikstofprobleem dat 
men in de ons omringende 
landen niet kent. Zo is aan de 
andere kant van de grens in 
het Duitse Reichswald op dit 

moment helemaal geen sprake 
van een te hoge uitstoot van 
stikstof. Dat heeft te maken met 
de keuze voor andere natuur en 
regelgeving.  

Minder stikstofgevoelige natuur 
is prima inpasbaar in de regio 
Maasduinen, zodat bestaande 
natuurgebieden behouden 
blijven en waarschijnlijk ook 
beter en goedkoper beheerd 
worden. Want ook het beheer 
van natuurgebieden is de 

afgelopen jaren tekortgeschoten.  
Met andere, minder schrale 
natuurdoeltypen kunnen natuur 
en agrarische sector prima naast 
elkaar blijven functioneren. En 
zien wij volgend voorjaar het 
vee weer vrolijk in onze weiden 
rennen. Wat is ons platteland 
zonder akkers, koeien en 
schapen?    

 Ronnie Rutten, CDA
r.rutten@gennep.nl

Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning
Heijen – Hoofdstraat 44 Het exploiteren van kamergewijze 

verhuur (23 maart) 2022-0338
Milsbeek – Langstraat 68a Het opstarten van een B&B (6 juni) 
 2022-0651
Milsbeek – Langstraat 93 Het aanleggen van een nieuwe inrit  

(14 juni) 2022-0673
Ottersum – Armenbosweg 10 Het stallen van caravans (10 juni)  

2022-0667
Ven-Zelderheide – Waldstraat 5a Het realiseren van kleedruimtes t.b.v.  

een voetbalclub (15 juni) 2022-0678

Verlenging van de beslistermijn (met zes weken)
Gennep – De Poel 10 Het verbouwen van winkelruimte naar 

appartementen (10 juni) 2022-0343
Milsbeek – Sprokkelveld 54 Het uitbreiden van een bestaande  

woning (13 juni) 2022-0456

Besluit milieumelding
Heijen – Hoogveld 10a Het veranderen van het bedrijf Marine 

recycling Goossens (3 januari)  
2022-0006 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.
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De gestelde doelen op het 
gebied van natuur zijn niet 
realistisch en onuitvoerbaar. 
Uiteraard sta ik volledig achter 

Geslaagde eerste editie Frisse Blik Festival
Op zaterdag 11 juni vond het 
Frisse Blik Festival plaats op het 
Elzendaalcollege in Gennep. Met 
zo’n 175 bezoekers kijken we 
terug op een geslaagde eerste 
editie van deze banenmarkt 
en beroepenoriëntatie. 
Werkzoekenden, 
carrièreswitchers en 
schoolverlaters ontmoetten 
tijdens het festival de in totaal 
38 deelnemende bedrijven uit Gennep, Boxmeer en Cuijk. Uit alle sectoren deden 
bedrijven mee, van productie, logistiek en onderwijs tot zorg, horeca en techniek. 
Ondanks de krappe arbeidsmarkt kwamen de werkgevers via het Frisse Blik Festival 
in contact met potentiële nieuwe werknemers en stagiaires.


