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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 5 juli 2022. Op 
www.gennep.nl/besluiten vindt u 
meer informatie.

Het college besluit:
• de raadsinformatiebrief over de 

voortgang van het project Lob van 
Gennep vast te stellen;

• in te stemmen met het 
Regionaal Beleidsprogramma 
Laaggeletterdheid Noord-Limburg 
2022-2025 en het hierbij horende 
uitvoeringsprogramma;

• het programmaplan Gennep 
Doet Mee vast te stellen en de 
samenwerkingsovereenkomst met 
Negen te sluiten;

• de opdracht voor de uitvoering van de 
verbouwing van de MFA Heijen voor 
het deel kinderdagverblijf te gunnen 
aan Van Der Horst aannemingsbedrijf 
uit Mill;

• de subsidieaanvraag van € 11.500 
voor het kunstwerk van Guido 
Geelen in het kader van het project 
Kapellenbaan te honoreren.

Nijmeegse Vierdaagse door Gennep, 
Milsbeek en Ottersum
Van dinsdag 19 tot en 
met vrijdag 22 juli is de 
Nijmeegse Vierdaagse. Op 
donderdag 21 juli komt 
de 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. 

Vierdaagse T-shirt
Verder ontvangen de wandelaars uit de gemeente Gennep weer een Genneps 
Vierdaagse T-shirt. De uitreiking hiervan is op dinsdag 12 juli om 19.00 uur in 
het gemeentekantoor. Neem uw inschrijfbewijs mee. Wandelt u mee, maar 
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.

Verkeersmaatregelen
In de kernen Gennep, Ottersum en Milsbeek worden verkeersmaatregelen genomen 
op 21 juli. In Gennep zijn de Maaskempweg, ’t Straatje (deels), de Poel, Zuidwal, Zuid-
Oostwal (deels), Markt, Niersstraat en Nijmeegseweg (deels) tijdens de doorkomst 
afgesloten. In Milsbeek zijn de Langstraat, Zwarteweg, Kerkstraat, Sprokkelveld, 
Smelenhof en Smelenberg volledig afgesloten tijdens de doorkomst. Ter hoogte 
van de Smelenberg is de Bloemenstraat afgesloten. In Ottersum zijn de Kleineweg, 
St. Janstraat, Eikenwal, Bredeweg, Aaldonksestraat (deels), Hoevensestraat, 
Panoven, Horsedwarsweg, Horsestraat, Hondsiepsebaan en Ringbaan tijdens de 
doorkomst afgesloten. Verkeer wordt ter plekke omgeleid. Meer informatie over de 
verkeersmaatregelen vindt u op www.gennep.nl/vierdaagse. 

Buslijn 83
In verband met de doortocht van de Vierdaagse rijdt buslijn 83 op donderdag 21 juli 
niet via het centrum van Gennep en niet via Ottersum. De haltes Wilhelminaplein, 
Niersbrug en Ottersumseweg komen te vervallen. Lijn 83 rijdt dan vanaf het 
busstation Gennep via de Brabantweg en N271 naar Milsbeek, Drie Kronen en pakt 
daar de reguliere route weer op.

Kledingpakketten voor kinderen uit 
gezinnen met laag inkomen
Gemeente Gennep vindt het belangrijk dat alle kinderen erbij horen en mee 
kunnen doen. Kleding is duur. De gemeente zorgt daarom dat kinderen uit 
gezinnen met een laag inkomen twee keer per jaar een pakket ontvangen met 
nieuwe kleding en schoenen. De gemeente betaalt de kosten. Dit is een proef 
tot en met 31 augustus 2023. Daarna kijken we of we deze regeling blijven 
aanbieden. 

Voorwaarden
U komt in aanmerking als u in de gemeente Gennep woont, als uw inkomen 
lager is dan 120 procent van de geldende bijstandsnorm en als uw kind(eren)
0 tot 18 jaar is/zijn. 

Meer informatie
Wilt u meer weten? Kijk dan op www.gennep.nl/laaginkomen. Daar vindt u het 
aanvraagformulier en meer informatie. Heeft u hulp nodig bij de aanvraag? 
We helpen u graag. Neem contact met ons op via (0485) 49 41 41.

Melding digitaal doorgeven

Heeft u last van een gat in de weg, 
afval in de buurt of van lawaai? 
Geef uw melding of klacht door 
via www.gennep.nl/melding. Dat 
kan zowel via uw computer als uw 
smartphone. U krijgt direct te zien of er 
al een melding is gedaan op dezelfde 
locatie. Als u uw e-mailadres invoert, 
krijgt u een bevestiging van uw melding. 

U kunt meldingen natuurlijk ook nog 
steeds telefonisch bij de gemeente 
doorgeven, maar online meldingen 
kunnen we sneller verwerken.

Doe mee aan de 
Gezondheidsmonitor 
Jongvolwassenen 2022
De coronapandemie heeft impact 
gehad op iedereen. Ook voor 
jongvolwassenen heeft deze periode 
fysieke en mentale gevolgen. De GGD 
brengt daarom de impact van corona 
op de gezondheid, leefstijl en het 
welzijn van jongvolwassenen in 
kaart via een online vragenlijst voor 
jongvolwassenen in de leeftijd van 
16 tot en met 25 jaar.

Verschillende onderwerpen
Tot en met 22 juli 2022 hebben 
jongvolwassenen door heel Nederland 
de kans om de online vragenlijst in te 
vullen. Daarin komen verschillende 
onderwerpen aan bod, waaronder 
gezondheid en welzijn, leefstijl, corona, 
sociale omgeving en ingrijpende 
gebeurtenissen. Mede op basis van 
de resultaten van het onderzoek 
ontwikkelen het Rijk en de gemeenten 
landelijk en lokaal gezondheidsbeleid.

Maak kans op prijzen
De vragenlijst is te vinden op 
www.pandemening.nl. Onder de 
deelnemers worden meerdere prijzen 
verloot, zoals een iPad en fl yboarden 
voor twee personen.

Voorkom verstopping!

Helaas vinden we zo nu en dan 
hondenpoepzakjes in putten. Die 
komen in het regenwaterriool terecht 
en veroorzaken verstoppingen. Gooi 
hondenpoepzakjes daarom altijd in de 
afvalbak. Ook komen we regelmatig 
vochtig toiletpapier en make-updoekjes 
tegen in de drukrioolpompen. Deze 
raken hierdoor ook verstopt. Spoel 
doekjes dus niet door het toilet. 
Hetzelfde geldt voor (frituur)vetresten, 
die mogen ook niet door het toilet of 
de gootsteen. Vetresten kunnen in de 
afvalbak. Of lever ze in om ze te recyclen, 
bijvoorbeeld bij het milieustation in 
Heijen.



Raadslid aan het woord Boerenprotesten
Het is onrustig in ons land, boeren gaan massaal in protest tegen de voorgenomen stikstofreductiemaatregelen, die de veehouderij 
opgelegd krijgt. Op een aantal plaatsen escaleren deze demonstraties en gaan de actievoerders alle redelijkheid te boven.

In de gemeente Gennep zijn 
vorige week maandag nagenoeg 
alle agrariërs in gezamenlijkheid 
met een zestigtal tractoren naar 
het stadhuis getogen. Daar is 
aan de burgemeester een petitie 
aangeboden, waarin zij hun 
persoonlijke ongenoegen over 
de voorgenomen maatregelen 
kenbaar maakten. Maar 
belangrijker nog, over wat de 
verstrekkende gevolgen ervan 
zullen zijn, zowel landschappelijk 

als maatschappelijk.

Ons land zit al meer dan drie 
jaar in een juridische wurggreep 
over hoe om te gaan met de 
stikstof die neerdaalt op gevoelige 
natuurgebieden. In dit plan met 
nieuwe zoneringkaarten, zou 
er binnen onze gemeente een 
reductieopgave liggen van tussen 
de 47 en 95 procent. Het gaat 
voorbij aan wat dat betekent voor 
de natuuropgave.

Voor miljarden euro’s 
gemeen   schapsgeld moeten 
veehouderijbedrijven weggekocht 
worden, zonder te weten wat 
het effect is op de natuur, 
het landschap en de sociaal 
economische gevolgen. Ook die 
juridische wurggreep lossen we 
zo niet op en die zal alleen maar 
erger worden. Onze overheid is 
hierin geen betrouwbare partner 
gebleken en daar zit het gevoel bij 
boeren en bij vele burgers.

Overigens is de demonstratie in 
onze gemeente netjes en rustig 
verlopen. De agrarische sector 
binnen onze gemeente gaat 
er volwassen mee om. Nu de 
overheid nog.

Jacques van Bergen, CDA
j.vanbergen@gennep.nl

Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning
Gennep – Kleermakersgroes 18 Het aanleggen van AC-drainage (4 juli) 

2022-0765
Gennep – Rijssenbeeklaan 52 Het bouwen van een garage/berging  

(3 juli) 2022-0761
Ottersum – Siebengewaldseweg 7 Het realiseren van een uitzichtheuvel 

(4 juli) 2022-0766

Verleende omgevingsvergunning
Gennep – Kollermolen 31 Het bouwen van een woning (5 juli)  

2022-0494
Gennep – Molenstraat 6 Het huisvesten van arbeidsmigranten 

 (5 juli) 2022-0125
Milsbeek – Kanonskamp 15 Het veranderen van een inrit (27 juni) 

2022-0628
Milsbeek – Rijksweg 40a Het kappen van een boom (29 juni)  

2022-0570
Ottersum – Ervesestraat 1 Het plaatsen van zonnepanelen op de 

grond (5 juli) 2022-0726

Overige verleende vergunningen
Gemeente Gennep Evenementenvergunning: het organiseren 

van de doortocht Nijmeegse Vierdaagse 
(7 juli) 2022-0635

Gemeente Gennep Evenementenvergunning: 
meerjarenvergunning 4daagse (4 juli) 
2022-0223

Gennep – De Vang Melding evenementen, straat- en 
buurtfeesten: het organiseren van een 
buurtbarbecue (4 juli) 2022-0658

Gennep – Markt 1 Evenementenvergunning: het organiseren 
van SumMmertime 2022 (7 juli)  
2022-0665

Gennep – Molenstraat 6 Melding brandveilig gebruik: het 
huisvesten van arbeidsmigranten 
 (1 februari) 2022-0124

Verlenging van de beslistermijn (met zes weken)
Gennep – De Groote Heeze 41 Het plaatsen van overkapte rookplekken 
en Paesplasweg 6 (30 juni) 2022-0563
Gennep – Steendalerstraat 91 Het huisvesten van arbeidsmigranten  

(30 juni) 2022-0488

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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Besluit uitschrijven uit de basisregistratie personen (BRP) 

Het college van B&W gaat de adresgegevens van onderstaande persoon wijzigen, 
volgens art. 2.21 en 2.22 Wet Basisregistratie Personen (BRP). Na onderzoek is 
gebleken dat hij/zij niet meer woont op het adres waarop hij/zij in de BRP van de 
gemeente Gennep staat ingeschreven. Dat wil zeggen dat hij/zij voor de gemeente, 
administratief gezien, verblijft op een onbekend adres en formeel niet meer in 
Nederland woont. Het gaat om El Bahi, O. (geboren 08-12-1999), die per 14 juni 
2022 wordt uitgeschreven naar Onbekend. 

Bezwaar maken
Wanneer u belanghebbende bent en u bent het niet eens met dit besluit, dan kunt 
u hiertegen per brief een bezwaarschrift indienen. Uw bezwaarschrift kunt u tot 
23 augustus 2022 indienen bij het college van B&W van Gennep, postbus 9003, 
6590 HD in Gennep. Onderteken het bezwaarschrift en vermeld in ieder geval uw 
naam en adres, de datum, het besluit waar u het niet mee eens bent en de redenen 
hiervoor. Als u beschikt over een DigiD kunt u ook digitaal bezwaar maken via www.
gennep.nl/bezwaarmaken.

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


