
Gennep Actueel
INFORMATIERUBRIEK GEMEENTE GENNEP

5 JULI 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.

Gennepse T-shirts voor Vierdaagse-
wandelaars
Van dinsdag 19 tot en met vrijdag 
22 juli is de Nijmeegse Vierdaagse. 
Deelnemers uit de gemeente 
Gennep ontvangen ook dit jaar weer 
een Genneps Vierdaagse T-shirt. 
Burgemeester Hans Teunissen reikt 
de T-shirts op dinsdag 12 juli om 
19.00 uur uit in het gemeentekantoor 
van Gennep. 

Wandelt u mee tijdens de Vierdaagse? Dan bent u van harte welkom om uw T-shirt 
die avond op te halen. Neem hiervoor uw inschrijfbewijs mee. Bent u die avond 
verhinderd? Dan kunt u het T-shirt vanaf 13 juli op vertoon van uw inschrijfbewijs 
tijdens openingstijden ophalen bij de receptie van het gemeentekantoor. 

Doorkomst door gemeente Gennep
Op donderdag 21 juli komt de Nijmeegse Vierdaagse door de gemeente Gennep. De 
40- en de 50-kilometerlopers wandelen door Milsbeek. De 50-kilometerwandelaars 
doen via het Genneperhuispad ook het centrum van Gennep en Ottersum aan. Zowel 
in de kernen als in het centrum van Gennep is van alles georganiseerd. Zo kunnen de 
wandelaars Gennepse ansichtkaarten versturen naar vrienden en familie vanuit het 
‘postkantoor’ in Milsbeek. Daarnaast zorgen inwoners, ondernemers, verenigingen en 
de gemeente voor versieringen, muziek en activiteiten langs de route.

De gemeenteraad vergadert
Maandag 11 juli 2022 om 20.00 uur vindt 
er een besluitvormende raadsvergadering 
plaats o.a. over onderstaande 
onderwerpen.

• Voorjaarsnota 2022
• 1e trimesterrapportage 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.

Open dag gemeentekantoor 
en duurzaamheidsmarkt

Na de zomervakantie, op zaterdag 
10 september, is iedereen van 11.00 
tot 16.00 uur van harte welkom 
in het gemeentekantoor aan het 
Ellen Hoff mannplein in Gennep. We 
organiseren dan een open dag en een 
duurzaamheidsmarkt.

Bekijk het vernieuwde 
gemeentekantoor
Van buiten lijkt er weinig veranderd, 
maar het gemeentehuis heeft 
tussen 2019 en 2021 een ware 
gedaanteverwisseling ondergaan. 
Het gebouw is nu volledig ingericht op 
fl exibel werken. Dat betekent veel ruimte 
voor ontmoeten en samen of individueel 
werken, met de nieuwste technische 
mogelijkheden. Ook is het gebouw 
verduurzaamd, met onder andere een 
aardgasloze klimaatinstallatie. Dat 
scheelt veel geld in deze tijd van hoge 
energiekosten en is goed voor het 
klimaat. 

Duurzaamheidsmarkt
Omdat duurzaamheid zo’n belangrijk 
onderwerp is, organiseren we 
tegelijkertijd met de open dag ook een 
duurzaamheidsmarkt. Die vindt plaats 
op het plein voor het gemeentekantoor. 
U krijgt daar informatie over onder 
andere besparen en isoleren, de opwek 
van zonne-energie en elektrisch rijden.

 Slim omgaan met regenwater
Steeds vaker hebben we te maken met hitte, langdurige droogte en extreme 
hoosbuien. De hoosbuien zorgen voor tijdelijke wateroverlast. Hitte en droogte 
veroorzaken juist een tekort aan grondwater. Als gemeente nemen wij maatregelen 
om de openbare ruimte anders in te richten. Maar ook uw hulp is hard nodig.

Wat kunt u doen?
Het meest eenvoudige is om te minderen op verharding in de tuin. Door tegels te 
vervangen door groen kan het water in de bodem wegzakken, waardoor het riool 
minder wordt belast. Door ook een regenton te plaatsen, kunt u het opgevangen 
regenwater gebruiken om de planten in de tuin water te geven in droge tijden.

Subsidie voor afkoppelen regenpijp
Verder kunt u de regenpijp afkoppelen, waardoor (schoon) regenwater niet meer 
in het riool terecht komt. Het regenwater wordt dan ter plaatse opgevangen of het 
zakt weg in de bodem. Inwoners van de gemeente Gennep kunnen (onder bepaalde 
voorwaarden) subsidie krijgen voor het afkoppelen van regenwater van het riool. Er 
komt dan een adviseur van de gemeente bij u langs om te kijken wat er mogelijk is. 
 Let op: de aanvraag dient voor het afkoppelen te worden ingediend. U kunt dus niet 
eerst zelf afkoppelen en daarna subsidie aanvragen. Kijk voor meer informatie op 
www.gennep.nl/regenwater.

 PMD-zakken: hoe zit het?
De PMD-afvalzakken worden om de week opgehaald op woensdag. Zet de zakken 
op zijn vroegst op de dinsdag vóór de inzameldag buiten klaar. Plaats ze bij 
voorkeur aan een van de kroonringen, die geplaatst zijn aan de lantaarnpalen. 

Wat mag er allemaal in de PMD-zak?
PMD staat voor Plastic, Metaal en Drankpakken. Bijna alle verpakkingsmaterialen 
(zoals soepblikken, plastic verpakkingen, melkpakken en chipszakken) mogen bij het 
PMD. Materialen die niet in deze zak thuishoren, zijn bijvoorbeeld piepschuimdelen, 
(deodorant)spuitbussen en papieren verpakkingen. Wanneer er te veel ongewenste 
materialen in de zak zitten, wordt deze niet meegenomen. Merkt u dat uw PMD-zak 
is blijven hangen? Neem de zak dan terug naar binnen, haal eruit wat er niet in mag 
en bied de zak opnieuw aan. 

Bied uw PMD-afval niet te vroeg aan
We zien steeds vaker dat PMD-zakken te vroeg aan de straat staan of hangen. Dit is 
vervuiling van het straatbeeld en trekt ongedierte aan. Daarnaast is er kans dat de 
zakken wegwaaien en riskeert u een boete van 100 euro. Bied uw PMD-zakken dus 
niet eerder aan dan de dinsdag vóór de inzameldag. Wilt u uw afval toch al eerder 
opruimen? Bij de Albert Heijn en de Jan Linders in Gennep staan hiervoor speciale 
containers. 

 Nieuwbouwproject Vallei van 
Milsbèk

Met nieuwbouwproject Vallei van 
Milsbèk heeft KlokGroep het voornemen 
om nieuwe woningen te ontwikkelen 
en realiseren in het gebied tussen de 
Heiveld en de Langstraat in Milsbeek. 
Zo ontstaat op deze relatief open plek 
een mooie, logische afronding van de 
naastgelegen woonwijk. 

De ontwikkeling omvat een divers 
woningaanbod: van sociale koop- en 
huurwoningen tot vrije sector koop 
en levensloopbestendige woningen in 
alle prijsklassen. Zo is er voor iedere 
doelgroep een passende woning. 
Uiteraard wordt rekening gehouden met 
de bestaande bebouwing. Qua structuur 
en bebouwing wordt hierop aangesloten. 

Informatieve participatiebijeenkomst
Op dinsdag 12 juli van 19.30 tot 
21.00 uur vindt er een informatieve 
participatiebijeenkomst plaats in 
zalencentrum Trefpunt in Milsbeek. 
Betrokkenen vanuit KlokGroep, de 
stedenbouwkundige en de gemeente 
lichten de plannen toe. Ook is er ruimte 
voor het stellen van vragen en kunt u 
op diverse punten meedenken over het 
plan. Aanmelden voor de bijeenkomst 
kan via www.valleivanmilsbek.nl. Ook 
kunt u zich via deze website inschrijven 
voor de nieuwsbrief.



Raadslid aan het woord Jong in de raad
Toen ik me eind december aansloot bij ELsss had ik niet verwacht dat we in de coalitie zouden komen. En ik had zeker ook niet durven 
dromen dat ik enkele maanden later de inwoners van de gemeente mag vertegenwoordigen als raadslid. Een mooie uitdaging, die ik 
overigens zonder enige ervaring, maar graag met beide handen aangrijp.

lokaal niveau ook zeker nog de 
nodige hobbels te trotseren. We 
willen stappen gaan zetten in het 
bouwen van woningen. Verder 
hoop ik dat we goede slagen 
kunnen maken in vergroening en 
de energietransitie.

Er is dus genoeg werk aan de 
winkel. Dat heb ik tot nu toe al 
gemerkt. Ik merk ook dat ik nu 
op een andere manier naar het 
nieuws kijk. En juist dat nieuws 

maakt me wel bezorgd. Door 
de coronapandemie en het 
conflict in Oekraïne staan we 
voor de volgende uitdagingen. 
Crisis wordt op crisis gestapeld 
en dat test misschien wel onze 
veerkracht. 

Zo voelen we het meeste al in 
onze portemonnee. Alles wordt 
namelijk door schaarste duurder. 
Dit zien we bijvoorbeeld bij 
het doen van de dagelijkse 

boodschappen. Daarnaast 
vergaat helaas voor de meeste 
huishoudens het lachen al 
snel op het moment dat ze de 
energierekening zien. En verder 
lees ik steeds vaker dat het 
elektriciteitsnet voller begint te 
raken. Ook daar is schaarste: aan 
capaciteit. Ik vraag me af of we 
straks nog wel eenvoudig onze 
opgewekte stroom kwijt kunnen. 
Misschien wordt het eens tijd dat 
batterijen betaalbaarder worden 

om deze stroom op te slaan. 

Hopelijk kunnen we zonder veel 
tegenslagen de uitdagingen in 
onze mooie gemeente trotseren. 
En kunnen we over vier jaar als 
gemeenteraad met een goed 
gevoel terugkijken. Wetende dat 
we onze mooie gemeente nog 
mooier achterlaten.

Andy Meerwaldt, ELsss
a.meerwaldt@gennep.nl

Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning
Gennep – Houtstraat 1 Het starten van een bed & breakfast/

gastenverblijf (23 juni) 2022-0738
Heijen – Nieuw Erf 8 Het realiseren van verplaatsbare wanden 

in stallen (24 juni) 2022-0743
Milsbeek – Onderkant 5 Het aanleggen van een inrit (23 juni) 

2022-0740

Verleende omgevingsvergunning
Heijen – Hoofdstraat 13a Het verbouwen van een pand tot twee 

woningen (24 juni) 2022-0321
Ven-Zelderheide – Antoniusstraat 27 Het bouwen van een vrijstaande woning 

(24 juni) 2022-0384

Overige verleende vergunningen
Milsbeek Vergunning obstakels op openbare weg: 

het plaatsen van een schaftwagen en 
mobiel toilet (30 juni) 2022-0731

Ottersum – Brink 1 Evenementenvergunning: De 
Avond4Daagse (21 juni) 2022-0421

Ottersum – Sint Jozefplein Evenementenvergunning: Pleinfeest 
Ottersum op 8, 9 en 10 juli (21 juni)  
2022-0534

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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Waar het raadslidmaatschap 
voor mijzelf een persoonlijke 
uitdaging is, hebben we op 

SumMmertime pakt de draad weer op 

Na bijna 2 jaar stilte als gevolg van het coronavirus pakt Stichting SumMmertime 
langzaam de draad weer op. Dit jaar staat er een afgeslankt programma in de 
steigers. Er is een muziekprogramma opgesteld voor vier zaterdagen op de Markt 
in Gennep. 

Op zaterdag 16 juli trapt de Thompson Bridge Band het SumMmertimeseizoen af. 
Op zaterdag 30 juli is het podium op de Markt voor Ierse muziek van de band Reel 
to Real. Zaterdag 13 augustus is er Blues in Nierstown, met oude bekenden als de 
Hans Tap Band, Let’s Go Banana’s en Jan Schwarte. Ter afsluiting staan de Markt 
en het Ellen Hoffmannplein op zaterdag 27 augustus in het teken van de Molukse 
dag. Vanaf 14.00 uur vindt er een scala aan optredens plaats van onder andere de 
Latina Soul en de Tifagroup. Ook is er een modeshow en zijn kramen met Molukse 
producten en gerechten.

Alle optredens op de vier zaterdagen beginnen om 14.00 uur en duren tot 
17.30 uur. Alleen de Molukse dag duurt tot 23.00 uur. Meer informatie over het 
programma is te vinden op www.summmertimegennep.com.


