
Gennep Actueel
INFORMATIERUBRIEK GEMEENTE GENNEP

28 JUNI 2022 Meer informatie: www.gennep.nl 

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

Het college:
• beantwoordt schriftelijke raadsvragen 

over windmolens in het Reichswald; 
• stelt de Jaarverantwoording 

Kinderopvang 2021 vast;
• stel de beleidsregels Terug- en 

invordering bedrijfskapitaal TOZO 
vast;

• neemt een principebesluit over 
woningtoevoeging op Dionisiusstraat 
15 te Heijen;

• gaat de overeenkomst aan met 
Stichting Bureau Krediet Registratie 
(BKR) in het kader van de Wet 
gemeentelijke schuldhulpverlening.

Naturalisatieceremonie in Gennep
Donderdag 23 juni vond in 
Gennep de naturalisatie-
ceremonie plaats. Tijdens deze 
ceremonie reikte burgemeester 
Teunissen het offi  ciële document 
voor het verkrijgen van de 
Nederlandse nationaliteit uit 
aan 11 nieuwe Nederlanders, 
waaronder 5 kinderen. Tijdens de 
ceremonie werd ook de verklaring 
van verbondenheid afgenomen 
door de burgemeester. Iedereen 
ontving een bos bloemen, een tas van de gemeente Gennep met daarin de 
Nederlandse vlag en een uitgeschreven versie van het Wilhelmus. De kinderen 
ontvingen een echt Genneps kinderboek!

Molukse wijkraad en Mooiland 
ondertekenen convenant
Op 24 juni 2022 ondertekenden 
de Molukse wijkraad en 
woningcorporatie Mooiland een 
convenant ter behoud van de 
Molukse wijk in Gennep. In het 
gemeentekantoor legden de 
partijen vast de Molukse wijk 
in Gennep in ere te houden en 
te behouden voor de Molukse 
gemeenschap. De partijen hebben 
met elkaar afspraken gemaakt 
over het toewijzen van woningen aan woningzoekenden in de Molukse wijk. De 
gemeente bood tijdens dit proces bestuurlijke ondersteuning.

Wethouder Peter Stevens was bij de ondertekening aanwezig: “Voor het behoud van 
de culturele identiteit en de geschiedenis van de Molukse gemeenschap, is het van 
belang dat de Molukse wijk in stand gehouden wordt. Zo kan de oudere generatie 
de cultuur overbrengen op jongere generaties. De Molukse gemeenschap kent 
een gevoelige geschiedenis. De gemaakte afspraken dragen bij aan de erkenning 
hiervan. Dat belang onderstrepen wij als gemeente.”

Mooiland-directeur Elly Pansier met leden van de Molukse 
wijkraad

Wethouder Pubben neemt manifest 
laaggeletterdheid in ontvangst
Sinds 1 januari 2020 hebben 
gemeenten in Nederland de 
verantwoordelijkheid voor de 
aanpak van laaggeletterdheid. 
BiblioPlus is regionaal 
regisseur in de aanpak van 
laaggeletterdheid en ondersteunt 
gemeente Gennep hierbij. 

Wethouder Frank Pubben ontving 
afgelopen week een manifest van 
Cyril Crutz van BiblioPlus, namens 
Stichting Lezen & Schrijven en het netwerk van taalhuispartners. Het manifest 
bestaat uit vijf belangrijke versnellingspunten: gebruik begrijpelijke taal, screen 
op laaggeletterdheid, investeer in het netwerk en aanbod, off ensieve aanpak van 
kansengelijkheid en investeer in de basisvaardigheden van eigen werknemers.

Wethouder Frank Pubben: “Laaggeletterdheid is helaas nog steeds een zeer actueel 
probleem. Niet voor niets is dit onderwerp ook een onderdeel van ons Gennepse 
coalitieakkoord. Het is goed dat er zoveel aandacht voor is en ik ga me inzetten om 
de versnellingspunten mee tot uitvoering te brengen.”

Kent u iemand die moeite heeft met lezen en schrijven? Neem dan contact op met 
het Taalhuis van de bibliotheek via www.biblioplus.nl/taalhuis of kom langs in de 
bibliotheek. 

 Verplaatsing pannaveld en 
skatepipes
Het mobiele pannaveld en de quarter 
pipes van gemeente Gennep krijgen elk 
halfjaar een andere locatie. Zo kunnen 
alle kinderen in de gemeente er gebruik 
van maken. 

Het pannaveld wordt gebruikt voor 
straatvoetbal en verhuist in juli naar de 
Oude Baan in Milsbeek. De quarter pipes 
zijn voor skateboarders en skaters. Deze 
staan ook komend half jaar in de Sport- 
en Speelstraat bij De Brink in Ottersum. 

Rookmelderplicht vanaf 1 juli
Vanaf 1 juli 2022 is het wettelijk 
verplicht dat er op elke verdieping 
in huis een rookmelder hangt. Deze 
verplichting bestaat al sinds 2003 voor 
nieuwbouwhuizen, 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. 

 Nieuwe OMO-krant is uit
Deze week ontvangt u de nieuwe OMO-
krant. OMO staat voor ‘Ontmoeten, 
Meedoen en Ondersteunen’. De krant 
is een uitgave van gemeente Gennep. 
Hierin staan diverse artikelen en 
interviews over initiatieven in onze 
gemeente. 

Heeft u de OMO-krant niet ontvangen? 
Kijk dan op www.gennep.nl/omo voor 
de digitale versie of haal een papieren 
krant op bij een van de afhaalpunten. De 
OMO-krant ligt bij de Spar in Milsbeek, 
Bert Janssen Diervoeders en café de Pub 
in Ottersum en bij Primera, Albert Heijn, 
Jan Linders en het gemeentekantoor in 
Gennep. 

 Kerkenvisie Gennep en Mook 
en Middelaar

Gemeente Gennep werkt samen met 
de gemeente Mook en Middelaar aan 
een kerkenvisie. Hiervoor zijn middelen 
beschikbaar gesteld vanuit het Rijk. Het 
doel van de kerkenvisie is het behouden 
van de kerkgebouwen in onze regio. 

Het Gelders Genootschap zal, namens 
beide gemeenten en in samenwerking 
met eigenaren, bewoners en 
betrokkenen, de kerkenvisie opstellen. 
Daarbij worden de belangen van alle 
betrokken partijen meegenomen. 
Samen ontwikkelen we zo een 
duurzaam toekomstperspectief voor de 
kerkgebouwen.

In de tweede helft van 2022 gaat het 
Gelders Genootschap van start met de 
kerkenvisie. Om een beeld te krijgen van 
wat er speelt in en rondom de kerken en 
parochies zullen zij, na het startoverleg 
in augustus, contact opnemen met de 
kerkbesturen. Ook wordt dan bepaald 
hoe de rest van de planning eruit zal 
zien. 



Raadslid aan het woord Vrijwilligers zorgen voor leefbare kernen
Vorige week bracht ik met fractiegenoot Mariska van den Hoogen een bezoek aan Residence Heijendael. Daar worden Oekraïnse 
vluchtelingen opgevangen. Weer raakte het mij hoeveel enthousiaste inwoners van onze gemeente zich inzetten voor hun medemens. 

de meeste leden als vrijwilliger 
betrokken bij besturen, 
medezeggenschapsraden, 
huiskamers en noem maar 
op. Hierdoor zien we hoe 
belangrijk het is dat vrijwilligers 
gesteund worden door de 
gemeenschap en de gemeente. 
Dat geldt ook voor inwoners 
met burgerinitiatieven. Het is 
noodzakelijk dat de gemeente 
naast haar inwoners staat en 
met hen kijkt hoe plannen 
uitgevoerd kunnen worden, 
welke subsidies er zijn, hoe we 

omgaan met alle regeltjes en 
wat er voor de rest nog moet 
gebeuren. Dat het soms niet lukt 
om iets te organiseren is niet 
erg, als er maar genoeg inzet en 
samenwerking van iedereen is 
geweest.

Sinds de coronaperiode zie je 
over het geheel een afname van 
vrijwilligers en ook na corona zet 
deze trend zich door. Redenen 
hiervoor zijn angst om ziek te 
worden, meer afstand tot je 
vereniging of club en ook het 

fijne van meer vrije avonden en 
weekenden. Besturen breken 
zich het hoofd over hoe dit 
weer recht te trekken en de 
toekomst van hun vereniging en 
organisaties veilig te stellen. Hoe 
zou onze gemeente eruit zien als 
onze kinderen niet meer kunnen 
sporten, zonder kinderboerderij, 
kantines, SumMmertime, 
huiskamers, wijkraden, 
carnavalsverenigingen en al die 
andere mooie evenementen 
in onze gemeente die door 
vrijwilligers georganiseerd 

worden? Hoe aantrekkelijk zijn 
onze kernen nog zonder al deze 
activiteiten en vrijwilligers die dit 
mogelijk maken? 

Vrijwilligers zorgen voor 
leefbare kernen en zijn, letterlijk 
en figuurlijk, goud waard. 
Dus gemeente en inwoners, 
allemaal… de schouders eronder!

Anke Sonnemans, D66
a.sonnemans@gennep.nl 

Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning
Gennep – Middelweg 7/Emmastraat 12 Het wijzigen van de gebruiksfunctie van 

een pand (16 juni) 2022-0704
Milsbeek – Kanonskamp 17 Het plaatsen van een dakkapel op de 

voorzijde van het dak (19 juni) 2022-0727
Ottersum – Ervesestraat 1 Het plaatsen van zonnepanelen op de 

grond (19 juni) 2022-0726

Verleende omgevingsvergunning
Milsbeek – Sprokkelveld 54 Het uitbreiden van een bestaande woning 

(21 juni) 2022-0456
Ottersum – Tiltenhof 2 Het dichtbouwen van een overkapte 

aanbouw (22 juni) 2022-0430
Ottersum – Wieken 5 Het plaatsen van een dakkapel op het 

voordakvlak van een woning (21 juni) 
2022-0497

Overige verleende vergunningen
Gennep – Sneeuwheide 21 Besluit melding evenementen, straat- en 

buurtfeesten: het organiseren van het 
10-jarig bestaan van de kinderboerderij 
(20 juni) 2022-0559

Milsbeek – Kerkstraat 23 Evenementenvergunning: het organiseren 
van een zomerconcert 2022 (20 juni) 
2022-0522

Verlenging van de beslistermijn (met zes weken)
Gennep – Wilhelminaplein 4 Het intern uitbreiden van het kantoor  

(22 juni) 2022-0511

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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Vrijwilligers zijn het cement van 
onze samenleving. Zonder hen 
is de leefbaarheid van onze 
kernen in gevaar. Bij D66 zijn 

Taxus Taxi gaat toch inzamelen
Zo’n twee weken geleden werd bekend dat er in 2022 geen taxusinzameling van 
stichting Taxus Taxi plaats zou vinden. Afgelopen weekend, op zaterdag 25 juni, ging 
de inzameling toch nog aangepast van start. Ook in gemeente Gennep wordt deze 
zomer taxussnoeisel ingezameld. 

Strijd tegen kanker
Het snoeisel wordt gebruikt voor de strijd tegen kanker. De naaldjes van de 
taxushaag bevatten namelijk belangrijke basisgrondstoffen voor chemotherapieën. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de inzameling op www.taxustaxi.nl.

College bezoekt Biologisch Melkveebedrijf Ebbers

Op dinsdag 21 juni bezocht het 
college van B&W Biologisch 
Melkveebedrijf Ebbers in 
Ottersum. Maatschap Ebbers 
heeft in 2010 gekozen voor 
omschakeling naar een 
biologische bedrijfsvoering met 
melkkoeien. Biologische melk 
wordt er geproduceerd op een 
manier die beter is voor de 
koe, het land en het milieu in 
vergelijking met gewone melk. 
Met 140 melkkoeien en 140 ha 
grond in gebruik, levert het bedrijf 1,1 miljoen liter melk per jaar af. Het college is 
trots op zo’n toekomstbestendig en innovatief duurzaam bedrijf in onze gemeente.

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 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 Zyśk, D.P. 
(geboren 15-06-1984), Zyśk, S.R. (geboren 09-10-1988) en Jnanate, R. (geboren 19-
10-1990), die per 28 juni 2022 worden uitgeschreven naar Onbekend.

Bezwaar maken
Bovengenoemde personen kunnen tot dinsdag 26 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 het maken van een 
afspraak. Na verloop van de termijn om een zienswijze kenbaar te maken, nemen 
wij een definitief besluit.

Belang juiste inschrijving
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. 


