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Voorwoord  
Voor u ligt het collegeprogramma voor de bestuursperiode 2022-2026. Het collegeprogramma is 

gebaseerd op het coalitieakkoord ‘Samen verder bouwen’, dat op 13 mei 2022 door de 

coalitiepartijen is gepresenteerd en ondertekend.  

Het collegeprogramma is een programma op hoofdlijnen. We willen ruimte bieden aan de inbreng 

van de raad en de samenleving en daar past geen dichtgetimmerd programma bij. Daarnaast willen 

we ook voldoende bewegingsvrijheid creëren om in te kunnen blijven spelen op onvoorziene 

maatschappelijke ontwikkelingen.  

Het collegeprogramma is opgebouwd rond de programma’s, zoals we die ook uit de begroting 

kennen. Daarmee willen we de herkenbaarheid van het collegeprogramma vergroten. Per 

programma verwoorden we onze ambities en doelstellingen voor deze bestuursperiode. De 

benodigde capaciteit, de financiële doorvertaling en de volgorde waarin we de onderdelen van het 

collegeprogramma oppakken, landen in de begroting. Uiteraard zal in de begroting ook aandacht zijn 

voor de continuering van nog lopende activiteiten. 

Het coalitieakkoord draagt de titel ‘Samen verder bouwen’. Voor het collegeprogramma hebben we 

daar de woorden ‘Aan de slag’ aan toegevoegd. We gaan deze bestuursperiode aan de slag met dit 

collegeprogramma. Samen met de raad en de samenleving.  

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gennep, 

De secretaris     De burgemeester  

Mevrouw J.M. Nijland    De heer J.M.T. Teunissen  
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Leeswijzer  
Alle wensen, acties en activiteiten, die in het coalitieakkoord zijn genoemd, hebben een plek 

gekregen in het collegeprogramma. 

Het college beschrijft per programma ‘Ambitie’, ‘Doelen en Activiteiten’ en ‘Vastgestelde 

Uitgangspunten’. De ‘Doelen en Activiteiten’ zullen terug te zien zijn in de meerjarenbegroting. De 

onder ‘Vastgestelde Uitgangspunten’ genoemde onderdelen geven óf richting aan de ‘Doelen en 

Activiteiten’ óf doen we al en vragen daarom geen extra aandacht.  

Wanneer er bij een programma geen kopje ‘Vastgestelde Uitgangspunten’ staat, is het 

coalitieakkoord op dit onderdeel volledig onder ‘Doelen en Activiteiten’ opgenomen. 
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1 Veiligheid  

 

ONZE AMBITIE 

We willen een gemeente zijn waar het goed wonen, werken en recreëren is en waar inwoners en 

bezoekers van de gemeente Gennep veilig zijn en zich veilig voelen. Werken aan veiligheid doen we 

per definitie samen met ketenpartners, waarbij de regierol per vraagstuk verschillend kan zijn. We 

faciliteren, initiëren en stimuleren initiatieven, waarbij we verbindend optreden en veiligheid als 

onderwerp verankeren in de reguliere netwerken en bestaande structuren binnen de gemeente. 

Veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal en samenwerken is daarbij het sleutelwoord. 

 

DOELEN EN ACTIVITEITEN  

1. We willen werken aan een veiliger Gennep 

• In 2023 stellen we nieuw Integraal Veiligheidsbeleid op. De komende 4 jaar geven we, samen 

met onze partners, uitvoering aan de activiteiten die daaruit voortvloeien.  

 

2. We willen inzicht hebben in het effect van onze inspanningen en in de veiligheidsbeleving van 

onze inwoners om, indien nodig, ons veiligheidsbeleid bij te stellen 

• In 2023 voeren we een onderzoek naar veiligheid uit in de vorm van deelname aan de 

landelijke Veiligheidsmonitor. De resultaten van dit onderzoek, die we in 2024 ontvangen, 

gebruiken we om het Integraal Veiligheidsbeleid te verfijnen. 

 

VASTGESTELDE UITGANGSPUNTEN 

• In het nieuwe veiligheidsbeleid wordt in ieder geval aandacht besteed aan de volgende punten: 

o Als gemeente blijven we samenwerken met scholen en politie om jongeren perspectief 

te bieden. 
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o We blijven ons inspannen om te kunnen beschikken over goede brandweer-, ambulance- 

en politiezorg. 

o We willen meer grip krijgen op ondermijning en drugscriminaliteit door samenwerking in 

de regio en de andere ketenpartners op veiligheid en onderzoeken of daarbij 

verbeterslagen te maken zijn.  

• We houden vast aan het beleid en staan geen sisha-lounges of coffeeshops toe. 

• We volgen de landelijke regelgeving voor vuurwerk.  

• We rollen het Keurmerk Veilig Ondernemen in 2022 verder uit. 

• We dringen aan op een goede schadeafhandeling op basis van de Wet tegemoetkoming schade 

bij rampen.  
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2 Openbare ruimte  

 

ONZE AMBITIE  

In de gemeente Gennep willen we wonen, werken en recreëren in een aantrekkelijke omgeving die 

rust en ruimte uitstraalt. De buitenruimte speelt daarbij een belangrijke rol.  

De groene buitenruimte is ons visitekaartje en draagt bij aan een duurzame en gezonde 

leefomgeving. We bekijken veranderingen, plannen en ontwikkelingen op een integrale manier, 

waarbij we nadrukkelijk de verbinding zoeken met andere beleidsvelden, zoals toerisme en recreatie, 

sport en klimaat. Zo kan het openbaar groen meerdere functies vervullen. 

Fijn wonen, werken en recreëren betekent ook op een prettige en veilige manier kunnen verplaatsen 

met specifieke aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers. De verkeerstromen moeten vloeiend 

en veilig verlopen. Of dat nu met de fiets, de auto of het openbaar vervoer is.  

 

DOELEN EN ACTIVITEITEN  

1. We willen dat de gemeente verkeersveiliger wordt door de aanpak van verkeerskundige 

knelpunten 

• We gaan verder met het onderzoek naar mogelijke oplossingsrichtingen om het doorgaande 

(vracht-) verkeer op de gebiedsontsluitingswegen in de kernen Ven-Zelderheide en Ottersum 

te weren. 

• De komende bestuursperiode pakken we verschillende verkeerskundige knelpunten op. 

Daarbij kijken we niet alleen naar verkeersveiligheid, maar bijvoorbeeld ook naar 

geluidsoverlast en de mogelijkheden van openbaar vervoer. 

• Nadat het bestemmingsplan voor de Verbindingsweg onherroepelijk is, starten we met het 

aanbestedingstraject en de realisatie. Na ingebruikname van de Verbindingsweg, 

onderzoeken we of de aansluiting op de N271 voldoet.  
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2. We willen aandacht voor groen en natuurlijke speelvoorzieningen in wijken en buurten 

• We versterken groen in onze wijken en realiseren (natuurlijke) speelvoorzieningen als 

onderdeel van gemeentelijke in- en uitbreidingsplannen en via onze samenwerking met 

stichting Steenbreek. 

 

3. We willen de aantrekkelijkheid van de buitenruimte verhogen door het aanpakken van 

achterstallig onderhoud 

• We verhogen de kwaliteit van de woonomgeving door de aanpak van achterstallig 

onderhoud en vergroening van wijken en straten in combinatie met geplande 

rioolvervangingen uit het GRP (gemeentelijk rioleringsplan). 

 

4. We willen ruimte voor groen en natuurontwikkeling  

• De komende jaren ontwikkelen we de Maasheggen, samen met de gemeenten Bergen en 

Mook en Middelaar. 

• We onderzoeken of we het gebied Ossenkamp-Leigraaf kunnen vormen naar een 

Maasheggenlandschap.  

• We zetten samen met scholen in op voorlichting en natuureducatie en de ontwikkeling van 

groenblauwe schoolpleinen. Waar mogelijk, bevorderen we het ontstaan van pluktuinen. 

 

VASTGESTELDE UITGANGSPUNTEN  

• We blijven jaarlijks gemiddeld 2.500 bomen planten. 

• In overleg met het bedrijfsleven, blijven we investeren in het vergroenen van de 

bedrijventerreinen.  

• We zetten in op gedifferentieerd maaibeheer. Daarbij is ecologisch maaibeleid het uitgangspunt, 

maar we wegen daarin wel de verkeersveiligheid en uitstraling mee. 

De komende jaren geven pakken we verschillende verkeerskundige knelpunten op:  

• We blijven ons inspannen voor een verbreding van de Maasbrug. 

• In overleg met provincie willen we komen tot geluidswerende schermen langs de N271. 

• We onderzoeken hoe we het knelpunt Ottersumseweg/Nijmeegseweg op kunnen lossen.  

• We brengen de snelheid op de Kleefseweg terug naar 60 km per uur. 

• We onderzoeken de verkeerssituatie rondom het Jan Lindersplein en brengen waar nodig 

verbeteringen aan. 

• We bevorderen veilige fietsverbindingen naar de scholen. 

• We gaan ook werken aan: 
o Een veilige fietsverbinding voor de Zuid-Oostwal en de Niersweg. 
o Een veilige oversteek ter hoogte van het kruispunt Heijenseweg – Moutstraat. 
o Een veilige oversteek Brabantweg – Willem Boyeweg en Brabantweg – Korhoenstraat. 
o Een veiligere situatie voor fietsers op de Oordsebrug. 
o Veilige oversteekplaatsen op de N291. 
o Het wijzigen van de voorrangssituatie op de Brabantweg nabij het Pagepark, zodat 

voetgangers en fietsers voorrang krijgen bij het oversteken.  
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3 Economische structuur, toerisme en recreatie  

 

ONZE AMBITIE  

We willen Gennep tot een gemeente maken waar het nog fijner is om te wonen, te werken en te 

recreëren. We zijn een economisch bruisende gemeente en willen dat ook blijven. Daarom blijven we 

investeren in goede randvoorwaarden voor het lokale bedrijfsleven en in recreatieve voorzieningen 

voor onze inwoners en bezoekers.   

We dragen actief bij aan een gezond en aantrekkelijk economisch klimaat. Het historisch centrum 

van Gennep vormt één van de kernkwaliteiten van onze gemeente. We willen investeren in de 

vitaliteit van dit centrum. Binnen onze gemeente zijn voldoende bedrijventerreinen voorhanden. 

Deze willen we vitaal houden. We zien onze agrariërs als producenten van ons voedsel en we willen 

dat zij in onze gemeente op een verantwoorde en duurzame manier kunnen blijven ondernemen.  

Onze gemeente heeft diverse onderscheidende elementen op het gebied van vrijetijdseconomie: 

natuur en landschap, cultuurhistorie en het onderscheidende winkelhart van Gennep worden door 

onze inwoners én bezoekers als bijzonder ervaren. Dat willen we verder versterken. 

 

DOELEN EN ACTIVITEITEN  

1. Het historisch centrum van Gennep vormt één van de kernkwaliteiten van onze gemeente. Met 

de geactualiseerde centrumvisie en het bijbehorend uitvoeringsprogramma werken we verder 

aan het bruisend maken en houden van ons centrum 

• In 2023 actualiseren we de centrumvisie voor Gennep en doen dat met aandacht voor 

inwoners- en ondernemersparticipatie. De komende 4 jaar geven we uitvoering aan de 

activiteiten die uit de centrumvisie voortkomen.  

• De herbestemming van de winkelcentra Clarenshof en Duivenakker behoort wat ons betreft 

tot de mogelijkheden.  
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2. Vrijetijdseconomie is een belangrijke bron van inkomsten voor (ondernemend) Gennep. Het 

onderscheidende vermogen van Gennep willen we verder versterken door gericht te 

investeren met het doel onze vrijetijdseconomie een nog beter fundament te geven 

• We actualiseren het programma Versterking Vrijetijdseconomie en het bijbehorende 

routeboek. In deze bestuursperiode geven we daaraan uitvoering. 

• Binnen dit programma is het beleefbaar maken van het Genneper Huys één van de 

belangrijkste speerpunten. De strategie en verschillende deelprojecten worden de komende 

jaren uitgewerkt en opgepakt. 

 

3. We willen dat Gennep een gezonde bedrijventerreinenvoorraad heeft die past bij een 

gemeente van onze omvang. Er is een aantal plekken dat aandacht nodig heeft om de huidige 

structuur te behouden of verder te verbeteren. Daarom willen we onze bedrijventerreinenvisie  

actualiseren 

• In deze bestuursperiode herijken we, samen met de ondernemers(verenigingen), de 

bedrijventerreinenvisie en geven vervolgens uitvoering aan de activiteiten die daaruit 

voortvloeien.  

• Als onderdeel van de bedrijventerreinenvisie hebben we nadrukkelijk aandacht voor de 

krapte op de arbeidsmarkt. We blijven samenwerken met industriële kringen en het 

Talentenbureau. Daarnaast doen we onderzoek naar de samenwerkingsmogelijkheden met 

de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant.  

 

4. De haven Heijen wordt in de komende jaren uitgebreid voor bedrijfsactiviteiten en extra 

werkgelegenheid met daarnaast de ontwikkeling van watergebonden natuurontwikkeling en 

verbetering van de hoogwaterbescherming 

• Eerst moet daarvoor de bestemmingsplanprocedure voor de alternatieve ontsluiting van de 

haven Heijen doorlopen worden conform de wens van de raad. Het college zal dit proces met 

een positieve grondhouding faciliteren en begeleiden. De alternatieve ontsluiting, de 

verbetering van de entree van de kern Heijen en het opknappen van de Hoofdstraat vanaf 

kruispunt Hoogveld-Grote Heeze-Hoofdstraat tot de kern Heijen zijn hierbij onlosmakelijk 

onderdeel om te komen tot de uitbreiding van de haven Heijen. 

• We dragen zorg voor een goede landschappelijke inrichting. 

 

5. We willen dat de agrarische sector op een verantwoorde en duurzame manier in onze 

gemeente kan blijven bestaan 

• We zien onze agrariërs als producenten van ons voedsel en als beheerders van ons 

landschap. Samen met hen willen we vanuit een positieve insteek onderzoeken hoe de 

transitie van de sector op lokaal niveau het beste vorm kan krijgen. 

 

VASTGESTELDE UITGANGSPUNTEN  

• In de centrumvisie laten we in elk geval de volgende aandachtspunten terugkomen: 

o We blijven investeren in het centrum van Gennep door het tegengaan van leegstand en 

flexibilisering van onroerend goed. 
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o Ook willen we een inspirerende stedenbouwkundige mee laten kijken naar de kansen 

voor een verdere doorontwikkeling van het historische centrum van Gennep.     

o We bouwen de mogelijkheden van de bedrijfsinvesteringszone (BIZ) verder uit. 

• In het programma vrijetijdseconomie laten we de volgende aandachtspunten terugkomen:  

o We maken de verborgen cultuurhistorische kwaliteiten in de gemeente (beter) 

beleefbaar. 

o We onderzoeken of de canon van Gennep één van de nieuwe onderdelen van het 

programma kan worden. 

o We realiseren een wandelverbinding tussen Genneper Huys en Gebrande Kamp. 

o We ontwikkelen natuurpoort De Diepen door.  

o We zetten stevig in op het realiseren van het fietspad Zelder. 

o We versterken het profiel van Gennep als wielergemeente. 

o We onderzoeken de mogelijkheden voor een aantrekkelijker en functioneler Nierspark, 

met aan water gerelateerde speelvoorzieningen. 
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4 Onderwijs en kinderopvang  

 

ONZE AMBITIE  

Goed wonen en werken betekent ook dat alle kinderen en jongeren in de gemeente Gennep recht 

hebben op gelijke kansen en ontwikkelingsmogelijkheden. Om een doorgaande leerlijn voor ieder 

kind te creëren is samenwerking tussen alle betrokkenen noodzakelijk. Ouders/verzorgers, inwoners, 

bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisaties zijn betrokken bij of werken samen met het 

onderwijs. 

Goede opvang en onderwijs, op alle niveaus, in de eigen woon- en leefomgeving vinden we 

belangrijk. We willen dat er in Gennep voldoende schoolvoorzieningen zijn. De beschikbaarheid en 

bereikbaarheid is eveneens belangrijk voor de leefbaarheid in de gemeente. 

 

DOELEN EN ACTIVITEITEN  

1. We willen goede opvang- en onderwijsvoorzieningen, op alle niveaus, in de directe woon- en 

leefomgeving van de Gennepse kinderen en jongeren 

• We werken als één van de partners samen met de schoolbesturen. Hiermee willen we er met 

elkaar voor zorgen dat in elke kern één basisschool kan (blijven) bestaan. Ook willen we het 

Elzendaalcollege versterken. 

• We zorgen voor kwalitatief en kwantitatief goede onderwijshuisvesting, die aansluit bij de 

wensen en behoeften van het moderne onderwijs, volgens de richtlijn van de Verordening 

voorzieningen huisvesting.  
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5 Cultuur en sport  

 

ONZE AMBITIE  

In Gennep is het fijn wonen, werken en recreëren. Cultuur en sport dragen hier in belangrijke mate 

aan bij. Op het gebied van cultuur heeft Gennep veel te bieden. We willen ervoor zorgen dat de 

lokale culturele infrastructuur in stand blijft. Zo kunnen we kennis over cultuur(historie) over blijven 

brengen aan onze inwoners en bezoekers. Het cultureel erfgoed in onze gemeente willen we 

beschermen, in stand houden en beleefbaar maken. Daarnaast willen we een aantrekkelijke 

openbare ruimte waar kunst en cultuur(historie) een plaats krijgen.  

Sport draagt bij aan de gezondheid en het welzijn van onze inwoners. We willen sporten en bewegen 

mogelijk maken voor alle inwoners door het in stand houden en realiseren van goede 

sportaccommodaties en een openbare ruimte, die uitnodigt tot bewegen. De nieuwe sportnota gaat 

de gevraagde vergezichten bieden op met name het gebied van accommodatiebeleid, breedtesport 

en topsport. Daarbij gaat onze aandacht uit naar plekken waar de gezondheids- en 

leefbaarheidsachterstanden het hoogst zijn. Hierbij sluiten we aan op de pijlers preventie en 

Positieve Gezondheid van ons Sociaal Domein.    

 

DOELEN EN ACTIVITEITEN   

1. We willen een toekomstbestendig sportbeleid   

• In 2022 ontwerpen we interactief en participatief het nieuwe beleid. Hierin is aandacht voor 

onder meer de sportverenigingen, breedtesport, topsport, ongeorganiseerde sport en 

sportvoorzieningen.  

• We besteden in het sportbeleid ook aandacht aan de uitdagingen waar de sportverenigingen 

voor staan. Denk aan stijgende kosten, de afname van vrijwilligers en dalende 

ledenaantallen. We willen hen daarin ondersteunen, waarbij stappen richting 
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professionalisering, verdergaande samenwerking binnen en buiten de sport en een 

heroriëntatie op het aanbod in onze ogen noodzakelijk zijn. 

• We stellen een lange termijn visie op voor alle sportaccommodaties, waarbij het 

toekomstperspectief van zwembad Pica Mare nadrukkelijk een plek krijgt. 

 

2. We willen een aantrekkelijke openbare ruimte waar kunst en cultuur(historie) een plek krijgen 

• Het fonds voor kunst in de openbare ruimte en de onafhankelijke adviescommissie dragen bij 

aan realisatie van deze doelstelling. De inbreng van vrijwilligers en inwoners kan en moet 

echter meer nadrukkelijker. Hiervoor gaan we in de uitvoering meer maatwerk leveren. 

 

VASTGESTELDE UITGANGSPUNTEN  

• We blijven verenigingen en organisaties conform bestaand beleid ondersteunen.  

• We blijven actief samenwerken met exploitanten en sportverenigingen, zoals Gennep doet Mee 

en de Sportraad Gennep. 

• We willen het cultureel erfgoed in onze gemeente beschermen en in stand houden. Daarom 

blijven we (particuliere) monumenteigenaren ondersteunen en zetten we in op het beleefbaar 

maken van ons erfgoed. 
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6 Sociaal domein  

 

ONZE AMBITIE 

Onze gemeente kenmerkt zich door een betrokken samenleving met sterke onderlinge netwerken. 

De bereidheid om er samen de schouders onder te zetten is groot. Toch hebben veel van onze 

inwoners ondersteuning nodig. Daar hebben we als gemeente onze dienstverlening op ingericht: 

inwoners die hulp nodig hebben, krijgen die. We willen echter meer zijn dan een gemeente die 

passende en toereikende zorg biedt. Daarom blijft positieve gezondheid en preventie wat ons betreft 

de rode draad van ons sociaal beleid. Hiermee willen we de afhankelijkheid van zorg terugdringen en 

bevorderen dat onze inwoners meer grip op hun eigen leven krijgen. En willen we ervoor zorgen dat 

we de noodzakelijke zorg ook in de toekomst kunnen blijven leveren. Tot slot vinden we dat iedereen 

mee moet kunnen doen in de samenleving.  

 

DOELEN EN ACTIVITEITEN  

1. We willen de gemeenschapskracht van onze samenleving verder bevorderen. Hiermee 

vergroten we de leefbaarheid  

• We ondersteunen de wijk- en dorpsraden om in iedere wijk en dorp actief en krachtig te zijn 

en open te staan voor anderen en hen ook actief te betrekken. We stimuleren dit door wijk- 

en buurtbudgetten beschikbaar te stellen. 

• Gennep kent vele dorps- en wijkaccommodaties. Zowel de activiteiten als het gebouw en het 

beheer moeten aansluiten bij de behoeften van het dorp of de wijk. We gaan onderzoeken 

hoe dit vorm moet krijgen. Dit onderzoek - voor alle gemeenschapsvoorzieningen - start in 

2023 en vormt daarna de basis van toekomstbestendige gemeenschapsvoorzieningen.  
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2. We willen blijven inzetten op preventie en positieve gezondheid om de afhankelijkheid van 

zorg te verminderen en inwoners meer grip op het eigen leven te geven 

• We ontwikkelen nieuwe preventie-activiteiten rond het gedachtegoed van Positieve 

Gezondheid, ontmoeting en gezonde voeding. Daarnaast ontwikkelen we door op de 

programma’s, zoals GIDS, de welzijnscoach, dorps- en wijkondersteuners. Zo willen we de 

gezondheid van – deels kwetsbare – inwoners bevorderen. De rol en positie van vrijwilligers 

en hun organisaties op deze thema’s willen wij verstevigen, waarmee de eigen kracht van de 

samenleving beter benut wordt.  

• We stimuleren dat partijen elkaar opzoeken en komen met initiatieven rond preventie en 

Positieve Gezondheid.  

• Wij hebben nadrukkelijk aandacht voor preventie in de jeugdhulp.  

 

3. We willen onze kwetsbare inwoners passende en toereikende ondersteuning blijven bieden 

• Van individuele inwoners verwachten wij dat zij de eigen mogelijkheden zoveel mogelijk 

benutten. Daar waar dat niet lukt, blijven we ervoor zorgen dat iedereen de ondersteuning 

krijgt die nodig is. 

• We bevorderen dat inkomensondersteuning voor inwoners met lage inkomens toegankelijk 

is en daadwerkelijk benut wordt. Inwoners met schulden helpen we snel en we streven 

ernaar dat mensen na 3 jaar schuldenvrij zijn.  

 

4. We willen dat iedereen mee kan doen met de samenleving en deel kan nemen aan het 

economische en sociale verkeer 

• We bevorderen dat iedereen (werknemers, werkzoekenden en ondernemers) perspectief 

heeft op een economisch zelfstandig bestaan. We doen onderzoek naar een 

toekomstbestendige werkvoorziening. 

• We hechten eraan dat nieuwkomers goed integreren. We handhaven op de taaleis. We 

vragen reeds geïntegreerde nieuwkomers, om ‘nieuwe’ nieuwkomers te helpen.  

 

VASTGESTELDE UITGANGSPUNTEN  

• We blijven dankbaar gebruik maken van onze vele vrijwilligers en betrokken inwoners. 

Mantelzorgers en zeker jonge mantelzorgers, kunnen rekenen op onze steun.  

• We blijven ons inzetten voor het voortbestaan van de Wensbus. 

• Een van de agendapunten in de gesprekken met de dorps- en wijkraden is verkeer. Hiervoor 

maken we gebruik van de expertise van de Verkeerskoepel. 
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7 Duurzaamheid 

 

ONZE AMBITIE  

Gennep wil een groene, toekomstbestendige gemeente zijn. We willen zuinig met energie en 

grondstoffen omgaan, energie zoveel mogelijk duurzaam opwekken en het gemeentelijk 

grondgebied klimaatrobuust inrichten. Zo blijven we ook in de toekomst een gemeente waar het 

goed wonen, werken en recreëren is. De transitie naar een fossielvrije, circulaire en 

klimaatbestendige samenleving is vanuit landelijk beleid in een versnelling gebracht. Als gemeente 

zien we het als onze taak alle inwoners en ondernemers te betrekken bij deze transitie en willen dat 

duurzaam wonen en ondernemen in Gennep voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. 

 

DOELEN EN ACTIVITEITEN  

1. We willen bewust met energie en grondstoffen omgaan en onze voetafdruk verkleinen 

• In 2022 stellen we nieuw beleid op. Deze duurzaamheidsvisie 2022-2026 werken we de 

komende jaren uit in beleid en uitvoeringsprogramma’s op het gebied van energie, 

circulariteit en klimaatadaptatie. We brengen hierbij ook de personele consequenties in 

beeld.  

• We trekken, zowel in het opstellen van het beleid als in de uitvoering, nauw samen op met 

inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. 

• We geven zelf het goede voorbeeld  door onze gemeentelijke gebouwen en interne 

bedrijfsvoering voortvarend te verduurzamen. 

• We plaatsen informatieborden over duurzaamheid bij natuurgebieden. 
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2. We willen bijdragen aan een groen, duurzaam en klimaatbestendig Gennep om zo de effecten 

van de klimaatverandering - in Gennep voornamelijk verdroging en hittestress - te verzachten 

• Samen met inwoners, ondernemers en woningcorporaties treffen we maatregelen om 

verdroging en hittestress in onze gemeente tegen te gaan. Hierbij valt te denken aan 

ontharding en vergroening van de woonkernen en bedrijventerreinen en klimaatbestendig 

(ver)bouwen. Waar we kansen zien, zetten we in op het vergroten van de biodiversiteit. 

 

3. We willen de hoeveelheid afval reduceren en het resterende afval beter scheiden en effectief 

verwerken tot nieuwe grondstoffen 

• We starten een onderzoek naar onze afvalinzameling. Aandachtspunten hierbij zijn de kosten 

van inzameling, de kosten en dienstverlening van de milieustraat en de inzameling van oud 

papier. Afval = grondstof is hierbij steeds het uitgangspunt.  

 

VASTGESTELDE UITGANGSPUNTEN  

• We blijven inzetten op kleinschalige opwek van energie, slim gebruik maken van opslag en 

energie-uitwisseling en onderzoek naar duurzame energiemogelijkheden. 

• We blijven er bij de netwerkbeheerders op aandringen dat zij de netwerkverzwaring voortvarend 

oppakken en stellen alles in het werk om de gevolgen van de netwerkcongestie te beperken voor 

onze inwoners en ondernemers. 

• Via verschillende kanalen blijven we inwoners en ondernemers stimuleren en ondersteunen in 

het treffen van maatregelen rond duurzaamheid. Ook betrekken we het onderwijs hierbij, 

bijvoorbeeld voor het inrichten van groenblauwe schoolpleinen. 
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8 Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen  

 

ONZE AMBITIE  

In Gennep is het goed wonen, werken en recreëren. Dat willen we zo houden, ook voor toekomstige 

generaties. We willen dat iedereen die dat wil in Gennep kan blijven of komen wonen. Vanuit 

ruimtelijke optiek is het wenselijk dat er voldoende wordt geïnvesteerd in voorzieningen zoals 

scholen en winkels, voldoende passende woningen en een prettig openbaar gebied. Daarom zetten 

we in op meer woningbouw.  

De uitdaging voor de ruimtelijke ordening in de komende jaren ligt enerzijds bij het planologisch 

begeleiden van de vele (woningbouw)projecten binnen onze gemeente zonder dat afbreuk worden 

gedaan aan de ruimtelijke kwaliteit, zoals verwoord in de Omgevingsvisie. Anderzijds richten wij ons 

op een succesvolle implementatie van de Omgevingswet, waarbij de dienstverlening op het gebied 

van ruimtelijke initiatieven verder wordt uitgebouwd en geprofessionaliseerd.  

In het streven om onze dienstverlening op ruimtelijk vlak nog verder te verbeteren zullen wij, 

geïnspireerd door de Omgevingswet, de vele woningbouwprojecten die eraan zitten te komen vanuit 

een faciliterende rol begeleiden. Hierbij is maatwerk het sleutelwoord en we willen dat er ook 

voldoende ruimte is en blijft voor inspraak vanuit onze inwoners. 

 

DOELEN EN ACTIVITEITEN  

1. In deze bestuursperiode willen we meer woningbouw om het voorzieningenniveau en de 

leefbaarheid in onze kernen te behouden  

• We geven -zo mogelijk versneld- uitvoering aan de bestaande woningbouwplannen in alle 

kernen, zoals het project Gennepermolen, de Draaischijf in Milsbeek, het kermisterrein in 

Heijen, het Hoenderpark in Ottersum en de Uitkomst in Ven-Zelderheide. 

• We zoeken naar nieuwe bouwlocaties en -mogelijkheden in alle kernen. 
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• We doen al het mogelijke om stagnatie bij onze bouwplannen te voorkomen als gevolg van 

de stikstofproblematiek. 

• We willen toe naar een actiever grondbeleid. We zullen over de instrumenten (gaan) 

beschikken om de woonvisie ook werkelijkheid te laten worden. Daarom stellen we 

situationeel grondbeleid voor. Daarmee behoudt de gemeente ruimte voor zichzelf om voor 

maatschappelijk belangrijke projecten die financieel onaantrekkelijk zijn voor de markt, of op 

urgente locaties met te zeer versnipperde grondposities een actieve grondpolitiek te kiezen.  

• Om onze ambities op het gebied van (onder andere) wonen te helpen realiseren, willen we 

een reserve ruimtelijke ontwikkeling in het leven roepen. Dit bevordert de slagkracht om 

uitgaven te kunnen doen in het ruimtelijk domein. Wat ons betreft kan de reserve ook 

worden gebruikt om extra projectcapaciteit te werven. 

 

2. We willen het woonklimaat van onze inwoners verder verbeteren  

• We geven uitvoering aan de lokale en regionale woonvisie. 

• We geven uitvoering aan de in 2022 vastgestelde gezamenlijke prestatieafspraken met de 

woningbouwcorporaties en huurdersverenigingen. Hieronder valt ook de verduurzaming van 

het woningbestand. 

 

3.  We willen buurten en wijken opknappen met aandacht voor (cultuur)historie en 

duurzaamheid  

• We pakken achterstallig onderhoud op door het opknappen van oude buurten en wijken. Dit 

doen we waar mogelijk in combinatie met vervangingswerkzaamheden van de riolering, zoals 

in de Vogelbuurt in Gennep. 

• We vergroenen wijken en straten en omarmen initiatieven van inwoners die hieraan 

bijdragen. 

• In de afgelopen periode zijn diverse wijken en buurten opgeknapt. Wat ons betreft zijn nu De 

Gaest, de omgeving van de Emmastraat en de Bergstraat en de (Roof)vogelwijk aan de beurt. 

Dit opknappen willen we realiseren met respect voor (cultuur)historie en met aandacht voor 

duurzaamheid.   

• We onderzoeken of we in overleg met belanghebbenden de uitstraling van de entree via 

Brabantweg kunnen verbeteren, onder andere door herontwikkeling van het verouderde 

bedrijventerrein Moutstraat.  

 

4. We dragen actief bij aan het project Lob van Gennep en willen de (meekoppel)kansen 

benutten, die de realisatie van het project Lob van Gennep ons biedt 

• De uitwerkingsfase van Lob van Gennep loopt door in 2023. Vanaf 2024 start de realisatie 

van het project. 

• We onderzoeken, in samenwerking met de vereniging, de verplaatsing van de sportvelden 

van VV Achates. 

• We laten het groencompensatieplan van Lob van Gennep deels ten goede komen aan de 

vergroening van wijken en buurten. 

• We onderzoeken de mogelijkheden om landschappelijke en cultuurhistorische 

bijzonderheden beter zichtbaar en bereikbaar te maken. 
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5. We willen de uiterwaarden van de Maas ontwikkelen (de Maaskemp), waarin 

hoogwaterveiligheid, natuurontwikkeling en recreatie samenkomen 

• We onderzoeken, samen met initiatiefnemers, de mogelijkheden om de Maaskemp te 

ontwikkelen. Daarbij hebben we ook aandacht voor onder meer de herontwikkeling van het 

gebied tussen de rondweg en de loswal en het realiseren van een aantrekkelijk uitloopgebied 

vanuit Heijen richting Maas.  

• We dringen er bij de bevoegde instanties op aan dat zo snel mogelijk wordt begonnen met 

de voorbereidingen voor de versterking van dijkring 55. 

 

VASTGESTELDE UITGANGSPUNTEN  

• In de komende periode wordt in elk geval aan de volgende woningbouwplannen uitvoering 

gegeven: 

o Ven-Zelderheide: 15 woningen op het terrein van de Uitkomst, mogelijke uitbreiding van 

het woongebied aan de Hogeweg. 

o Heijen: woningbouw op het kermisterrein en de Paardenwei, uitbreiding van het 

Wethoudershof, woningbouw op een deel van de velden van VV Heijen. 

o Ottersum: bouw en uitbreiding van heel gebied Hoenderweg, herontwikkeling van 

voormalig klooster Roepaen, woningbouw in combinatie met nieuwbouw 

multifunctionele accommodatie. 

o Milsbeek: voormalige steenfabriek, voormalige bakkerijaan de Rijksweg, Draaischijf en 

omgeving. 

o Gennep: locatie Gennepermolen, gebied de Heikant, herontwikkeling Clarenshof en 

Duivenakker, diverse kleinere woningbouwplannen. 

• We geven uitvoering aan het beleid huisvesting arbeidsmigranten. 

• We blijven ons verzetten tegen de komst van windmolens in het Reichswald. Hierbij zoeken we 

aansluiting en ondersteuning bij de buurgemeenten. 
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9 Dienstverlening  

 

ONZE AMBITIE  

We willen een toegankelijke overheid zijn waar je op kunt vertrouwen. We denken mee met onze 

inwoners en ondernemers. We zijn duidelijk wat er kan, maar ook wat er niet kan. Digitale 

dienstverlening speelt een steeds belangrijkere rol in het verbeteren van de dienstverlening en de 

toegankelijkheid ervan. Toch blijft fysiek contact ook altijd mogelijk: in het gemeentekantoor of bij 

onze inwoners of ondernemers aan tafel. We willen dicht bij onze inwoners staan. Of dat nu digitaal 

of fysiek is.  

Onze inwoners, ondernemers en organisaties staan centraal. We willen dat iedereen die een bijdrage 

wil leveren aan het behoud en verbeteren van de fysieke of sociale leefomgeving, zich uitgenodigd 

voelt om mee te denken, bij te dragen aan besluitvorming of aan de uitvoering van beleid. Zo 

bouwen we samen verder aan Gennep.  

 

DOELEN EN ACTIVITEITEN  

1. We willen onze dienstverlening digitaal uitbreiden en moderniseren, om de toegankelijkheid 

van de lokale overheid naar de inwoners te vergroten en onze dienstverlening te verbeteren 

• We zorgen dat we voldoen aan landelijke wetgeving op het gebied van digitale 

dienstverlening.  

• We gaan meer gebruik maken van E-diensten die inwoners en ondernemers in staat stellen 

om laagdrempelig vanuit elke gewenste locatie en op elk tijdstip producten af te nemen of 

mutaties in gegevens door te geven. 

• Samen met de bibliotheek richten wij het Informatiepunt Digitale Overheid in. 
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2. We willen telefonisch en fysiek bereikbaar blijven 

• Ondanks het feit dat steeds meer mensen hun zaken digitaal kunnen en willen regelen, 

blijven we telefonisch en fysiek bereikbaar voor inwoners die dat wensen. Persoonlijk 

contact vindt niet alleen plaats in het gemeentekantoor: we gaan ook naar onze inwoners en 

ondernemers toe.  

• Het onderzoek naar de openingstijden van het gemeentekantoor ronden we nog dit jaar af. 

 

3. We willen dat onze communicatie duidelijk en begrijpelijk is voor onze inwoners 

• We zorgen dat we duidelijke taal gebruiken. Daarbij hebben we aandacht voor inwoners die 

niet goed kunnen lezen en die onze taal (nog) onvoldoende kennen.  

 

4. We willen dat inwoners zich meer betrokken voelen bij de eigen leefomgeving  

• We stellen, naar aanleiding van de motie die begin 2022 door de raad is aangenomen, een 

gebiedscoördinator voor Heijen aan. Indien dit succesvol blijkt, onderzoeken we in deze 

bestuursperiode of een uitrol naar andere kernen en wijken gewenst en haalbaar is.   

• We blijven onze inwoners betrekken bij zaken die hun leefomgeving raken, zowel bij het 

opstellen van beleid als de uitvoering ervan.  

• We stimuleren dat inwoners zelf zaken oppakken en sluiten aan bij inwonersinitiatieven. 

Daarbij zorgen we dat het ‘uitdaagrecht’ meer bekendheid krijgt. 
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10  Bestuur en organisatie  

 

ONZE AMBITIE  

De komende 4 jaar willen we nadrukkelijk samen optrekken: als college, met de gehele raad, de 

samenleving en met andere overheden. Alleen dan kunnen we op de juiste wijze vorm geven aan 

onze gezamenlijke ambities en Gennep een gemeente maken waar het nog fijner wonen, werken en 

recreëren is. De nog op te stellen toekomstvisie voor Gennep gaat ons richting geven en vormt een 

helder kompas voor ons bestuur en de inzet van onze organisatie. Zo versterken we onze focus op 

onze strategische doelen. 

We willen een antwoord kunnen geven op de maatschappelijke uitdagingen waar we als 

gemeentelijke overheid de komende bestuursperiode mee te maken gaan krijgen. Dat vraagt 

flexibiliteit, wendbaarheid en een slagvaardige organisatie. We willen daarom blijvend aandacht voor 

aantrekkelijk werkgeverschap en willen investeren in vitale en wendbare medewerkers, zodat we 

onze taken kunnen blijven uitvoeren en onze ambities waarmaken. 

 

DOELEN EN ACTIVITEITEN  

1. We willen ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente blijven om te wonen, werken en 

recreëren. Dat vraagt om een overkoepelende en lange termijn visie voor Gennep, die ons 

richting geeft en focus aanbrengt 

• We stellen in 2022 een integrale toekomstvisie voor de gemeente Gennep op. Deze visie 

geeft ons deze bestuursperiode, maar ook daarna, richting en helpt ons om keuzes te maken. 

Daarmee kunnen we onze beperkte capaciteit en financiële middelen optimaal inzetten. 
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2. Als college willen we zorgdragen voor een goede verbinding met de samenleving  

• Het voltallige college bezoekt tenminste eens per jaar elk dorp en elke wijk. 

• We zorgen ervoor dat we zichtbaar en toegankelijk zijn voor onze inwoners en ondernemers. 

• Voor een goede verbinding met de samenleving is een constructieve samenwerking tussen 

college en raad van belang. We leveren daarom, indien gewenst, graag een bijdrage aan de 

heidagen van de raad. 

 

3. We willen blijven samenwerken met regiogemeenten om onze ambities te verwezenlijken en 

zoeken daarnaast naar nieuwe kansen voor samenwerking 

• We zetten de samenwerking in Noord-Limburg ‘De Gezondste Regio’ en de Euregio Rijn-Waal 

voort. 

• We blijven grensoverschrijdend samenwerken met Bergen, Land van Cuijk, Weeze en Goch. 

• We verkennen kansen voor nieuwe samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld met het Land 

van Cuijk en de Stadsregio Arnhem-Nijmegen. 

 

4. We willen meer gebruik maken van data om onze activiteiten kunnen monitoren 

• We versterken onze dienstverlening met de inzet van datagedreven werken. De komende 

jaren zetten we meer data in bij het oplossen van vraagstukken en worden data vertrekpunt 

bij nieuw beleid. Dit betekent tegelijkertijd dat de data (informatiehuishouding) op orde 

moeten zijn.  

 

5. We willen investeren in goed werkgeverschap, zodat we de juiste medewerkers kunnen 

behouden en aantrekken 

• We investeren in scholing en training van medewerkers. Zo verhogen we de kwaliteit van 

onze dienstverlening en bieden we onze medewerkers een aantrekkelijke werkomgeving. 

• We trekken - indien nodig - extra capaciteit aan, zodat we onze taken goed uit kunnen 

voeren en onze ambities voor onder meer duurzaamheid en woningbouw waar kunnen 

maken.  

 

6. We willen een gedegen financieel beleid voeren om onze ambities te kunnen realiseren en de 

dienstverlening vanuit de gemeente richting inwoners en ondernemers te verbeteren. We 

streven er naar de lastendruk te verlagen dan wel zoveel mogelijk binnen de perken te houden 

• In onze financiering zijn we in toenemende mate afhankelijk van de grillige bewegingen van 

het rijk. Dit probleem is onderkend door de regering en oplossingen zijn aangekondigd. Voor 

deze bestuursperiode zijn volop incidentele middelen beschikbaar, maar zekerheid over 

voldoende structurele middelen ontbreekt. We zullen daarom van jaar tot jaar via de 

begroting afwegen welke ruimte er is voor onze ambities. We blijven daarmee een 

verantwoord financieel beleid houden. 

• We willen een gemeente blijven met een relatief lage gemeentelijke belastingdruk. Door 

toenemende inflatie staan de budgetten in onze begroting onder druk. Ook onze inwoners 

en het bedrijfsleven maken zich zorgen over stijgende prijzen. We blijven inwoners, 

ondernemers en toeristen daarom de komende jaren ontzien in onnodige stijgingen van onze 

gemeentelijke lasten. 



 

 

 

 
 

 


