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

Het college besluit: 
• de raadsinformatiebrief Dorpshart 

Ven-Zelderheide vast te stellen.

Nijmeegse Vierdaagse in Gennep

Op dinsdagavond 12 juli onthulde burgemeester Hans Teunissen het Gennepse 
Vierdaagse T-shirt van dit jaar. Maar liefst 54 deelnemers van de Nijmeegse 
Vierdaagse waren aanwezig om hun T-shirt op te halen. Ook in de dagen erna 
kwamen er nog verschillende Vierdaagsewandelaars uit onze gemeente langs in 
het gemeentekantoor voor een T-shirt.

Doorkomst door Gennep, Milsbeek en Ottersum
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. 
Daarnaast nemen we diverse verkeersmaatregelen tijdens de doorkomst. Kijk voor 
meer informatie op www.gennep.nl/vierdaagse. 

Aanmelden 
mantelzorgcompliment

Bent u zorgvrager? Dan kunt u uw 
mantelzorger in het zonnetje zetten met 
het mantelzorgcompliment. Ga naar 
www.gennep.nl/mantelzorgcompliment 
en meld uw mantelzorger aan. Op deze 
website leest u de voorwaarden. Let 
op: Mantelzorgers kunnen zich niet zelf 
aanmelden. Het is aan de zorgvrager om 
hun mantelzorger aan te dragen.  

Het compliment is dit jaar, zoals 
vanouds, een Mantelzorgmarkt. De 
markt wordt gehouden op vrijdag 18 
november in zaal Pica Mare in Gennep. 
Uw mantelzorger ontvangt dan een 
tegoed van € 100,- om te besteden op 
deze markt, waar lokale ondernemers 
hun producten aanbieden. Bovendien 
geeft de markt de mogelijkheid om 
andere mantelzorgers te ontmoeten en 
een leuk dagje uit te beleven. 

Jaarlijks aanmelden vanaf 1 juni
Om aanspraak te kunnen maken op het 
mantelzorgcompliment, is het nodig om 
uw mantelzorger ieder jaar opnieuw aan 
te melden. Een toekenning dit jaar is dus 
geen gegarandeerde uitnodiging voor de 
volgende editie van de Mantelzorgmarkt. 
Aanmelden kan ieder jaar in de periode 
van 1 juni tot 1 november.  

Tijdelijke vaccinatielocatie in 
het gemeentekantoor

GGD Limburg-Noord was de afgelopen 
weken regelmatig aanwezig in het 
gemeentekantoor van Gennep voor 
coronavaccinaties. Hier hebben veel 
inwoners gebruik van gemaakt. Daarom 
wordt de deze mogelijkheid verlengd. 

Op 19 en 20 juli, 2, 3, 16, 17, 30 en 31 
augustus en op 13 en 14 september is 
er in het gemeentekantoor aan het Ellen 
Hoff mannplein 1 een pop-uplocatie 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur. 
Hier kunt u zonder afspraak terecht 
voor een (eerste of tweede) coronaprik, 
booster- of herhaalprik (60+). 
Kijk voor meer informatie op 
www.ggdlimburgnoord.nl/coronavirus.

Gratis stadswandeling door 
Gennep

Tot en met 7 september bieden de 
ondernemers van de BIZ Centrum 
Gennep, Tourist Info Gennep en de 
gemeente iedere woensdagochtend een 
gratis stadswandeling aan voor gasten 
van Center Parcs. Naast de gasten van 
Center Parcs is er iedere week ruimte 
voor 5 andere enthousiastelingen die 
graag een keer mee willen lopen. Zowel 
inwoners als toeristen kunnen zich hier 
vanaf nu voor aanmelden.

De stadswandelingen duren van 10.00 
tot 11.30 uur. Aanmelden is verplicht en 
kan tot uiterlijk dinsdag 14.00 uur via 
touristinfo@visitgennep.nl. 

Sportcontrainer naar Résidence 
Heijendael
De sportcontrainer, die doorgaans onder aan de Niersdijk staat, is voor de 
zomerperiode verhuisd naar Résidence Heijendael. Eigenaar Stichting Sport en 
Speelstraat werkt hier op verzoek van de gemeente aan mee, om zo tegemoet te 
komen aan de behoefte van de Oekraïense bewoners om te kunnen sporten en 
bewegen.

Winnaars fotowedstrijd gemeentegids 
2022/2023
In mei vroegen we u om 
uw mooiste foto’s van 
de gemeente Gennep 
in te sturen voor de 
fotowedstrijd voor de 
gemeentegids 2022/2023. 
Dat leverde bijna 100 
prachtige plaatjes op! 
Burgemeester Hans 
Teunissen heeft 3 
winnende foto’s gekozen. 
De winnaars hebben 
bericht gehad via e-mail. 
Zij krijgen een cadeaubon 
en een mooie plek in de 
nieuwe gemeentegids. 

De winnaars zijn:
1e plaats: Genneperhuis: 
op een donkere dag brak 
heel even de zon door, 
Ellen Gerrits
2e plaats: Prachtig 
vergezicht van de 
Genneperhuisweg, waar 
dier en natuur één zijn, 
Marja Peters
3e plaats: ’t Vennetje langs 
het Duits Lijntje, Yvonne 
Basten

Fotowedstrijd Euregio Rijn-Waal
De Euregio Rijn-Waal is ook dit jaar weer 
op zoek naar creatieve hobbyfotografen 
voor de jaarlijkse fotowedstrijd. Het 
thema is dit keer ‘Magische momenten’. 
Deelnemers kunnen tot 1 oktober 2022 
maximaal 3 foto’s per persoon insturen 
naar info@euregio.org onder vermelding 
van ‘Fotowedstrijd’. Stuur met uw foto 
een titel, plaats van opname, uw naam, 
telefoonnummer en e-mailadres mee. 
De winnaars krijgen begin december 
bericht. Wilt u meer informatie over 
de fotowedstrijd? Kijk op 
www.euregio.org/fotowedstrijd2022. 



Raadslid aan het woord Samen kom je verder!
De afgelopen weken heeft u hier al kennis mogen maken met verschillende nieuwe raadsleden. Nieuw in de lokale politiek… dat ben ik 
niet per se, maar na een tussenpauze van enkele jaren ben ik weer terug in de gemeenteraad. Na het tekenen van het coalitieakkoord 
tussen CDA, VVD en ELsss, werd ik 18 dagen later, op 31 mei, geïnstalleerd als gemeenteraadslid van de VVD. 

vergaderingen van de 
gemeenteraad plaatsvinden. 
Die ruim 1,5 maand zijn voor 
mij echt voorbijgevlogen. 
Van informatieavond tot 
raadsvergadering, van 
fractievergaderingen tot 
bedrijfsbezoeken; een intensieve 
maar vooral leerzame tijd. Mijn 
drijfveer is daarbij één doel: 
samen met een leuke groep 
mensen aan de slag gaan om 
onze gemeente met al haar 
inwoners, instellingen en 
bedrijven elke keer een beetje 

beter en mooier te maken.

Een valkuil voor nieuwe 
raadsleden is vaak dat je 
het liefst alles meteen wilt 
aanpakken en doen. Dat is 
helaas niet mogelijk. Daarom 
heb ik binnen de VVD-fractie 
ervoor gekozen om me te 
verdiepen in thema’s rondom 
onderwijs, kinderopvang, cultuur, 
sport, sociale voorzieningen 
en duurzaamheid. Alsnog een 
hele lijst aan onderwerpen en 
ik besef goed dat ik dit niet 

alleen kan doen. Ik heb u hierbij 
hard nodig om te weten wat er 
speelt. Om te horen wat er beter 
kan. Om samen te zoeken naar 
verbeteringen of kansen. Samen 
kom je verder!

Mijn eerste weken zitten erop, 
maar dit is pas het begin van 
een raadsperiode die tot 2026 
duurt. Heeft u wellicht nu al, 
of in de komende maanden 
of in de toekomstige jaren, 
ideeën, suggesties of misschien 
bedenkingen bij dingen die u 

leest, ziet of hoort? Zijn er dingen 
die u zich afvraagt, of waar u zich 
aan stoort? Schroom niet om mij 
dit te laten weten! Immers, wat ik 
weet, daar kan ik misschien iets 
mee. Maar wat ik niet weet, daar 
kan ik zeker niets mee. 

Ik kijk uit naar een mooie 
raadsperiode en voor nu wens ik 
u een hele fi jne vakantie toe en 
wie weet tot snel!

Mariëlla van den Bogaart, VVD
m.vandenbogaart@gennep.nl

Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning
Gennep – Brugstraat 180 Het verbreden van de inrit (12 juli) 2022-0807
Gennep – Emmastraat 20 Het plaatsen van een toegangspoort en het 

realiseren van een uitrit (11 juli) 
2022-0797

Gennep – Maaskempweg 1 Het plaatsen van zonnepanelen (11 juli) 
 2022-0795
Gennep – Wilhelminaplein 4 Het plaatsen van nieuwe reclameobjecten 
 (8 juli) 2022-0787
Gennep – Wilhelminaplein 4 Het wijzigen van de brandcompartimentering 
 (8 juli) 2022-0788
Gennep – Wilhelminaplein 4 Het (ver)plaatsen van een gaskoeler 

(11 juli) 2022-0796
Heijen – Kasteelstraat 1 Het legaliseren van een woningsplitsing 11 juli) 

2022-0798
Verleende omgevingsvergunning
Gennep – Spoorstraat 102 Het verbouwen van een winkel naar 

tandartsenpraktijk (8 juli) 2022-0568
Melding brandveilig gebruik
Gennep – Zuid-Oostwal 24 Het brandveilig gebruiken van een pand 

(27 juni) 2022-0745

Als service publiceren wij beknopte versies van de bekendmakingen in deze krant. 
Kijk voor de volledige bekendmakingen op www.offi  cielebekendmakingen.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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En nu… 45 dagen later staan 
we al voor het zomerreces, 
de periode waarin er geen 

De raad heeft besloten
De laatste vergadering van de raad voor de zomer werd een latertje. Pas na elven 
viel de hamer. Het lag niet zo zeer aan de agendapunten, want het gros werd snel 
afgehamerd. De venijn zat in de staart, waar twee ‘vragen aan het college’ en zes 
op het laatste moment aan de agenda toegevoegde moties twee uur vergadertijd 
vroegen. 

De vergadering startte met een bewoner van de Kalboerstraat die haar ongenoegen 
uitsprak over het handelen van het college om een vergunning te verlenen aan 
de tennisvereniging om drie padelbanen aan te leggen, zonder voorafgaand 
overleg met de buurt. Vanuit diverse fracties zijn hier nadere vragen over gesteld. 
Vervolgens kwam het huishoudboekje van de gemeente aan de orde dat door een 
rijksbijdrage van enkele miljoenen er ineens een stuk positiever uitziet.

De raad had weinig woorden nodig om GennepNews als lokale omroep en 
onderdeel van de nieuwe fusieorganisatie ‘Samenwerkende omroepen Maasvallei’ 
bij het Commissariaat voor de Media aan te bevelen. Dat gold ook voor het 
verruimen van de mogelijkheid om startersleningen te verstrekken en daar zo nodig 
extra krediet voor beschikbaar te stellen. Een voorstel van D66 om in het bestuur 
van het nieuwe overlegorgaan Maasduinen niet alle drie portefeuillehouders uit 
Venlo, Bergen en Gennep van dezelfde politieke kleur te laten zijn, haalde het 
niet. De raad vond in meerderheid dat portefeuillehouders daar zaten namens de 
colleges en niet namens hun politieke partijen.

Twan Reintjes (CDA) had vragen gesteld over de ventilatie op scholen en kreeg als 
antwoord dat het primair aan de schoolbesturen is om hierop actie te ondernemen. 
Wel gaat de gemeente een integraal huisvestingsplan maken, waarin duurzaamheid 
en luchtkwaliteit centraal staan. Mariska van den Hoogen (D66) stelde vragen over 
de verhuizing van Mikado en kreeg als antwoord dat de communicatie hierover naar 
ouders en leerlingen de taak is van de school en dat het college nu snel antwoord 
zal geven op de ingediende schriftelijke vragen.

Toen waren de moties aan de orde. De raad steunde het idee van D66 om nog dit 
jaar een evaluatie te doen naar het evenementenbeleid in de kernen. Een motie 
van CDA, VVD en SP om de landelijke en provinciale overheid te bewegen de 
stikstofplannen in te trekken en opnieuw in overleg te gaan met perspectief voor de 
boeren én de natuur haalde het ook. Drie moties werden uiteindelijk ingetrokken 
en een motie van de PvdA om zelfstandig wonende studenten de energietoeslag toe 
te kennen haalde het niet. De raad wilde in het algemeen meer tijd om goed na te 
kunnen denken over deze ingediende moties, maar toen was het dus al na elven.

Eenmalige energietoeslag
De energieprijzen zijn de afgelopen maanden hard gestegen. Hierdoor zijn veel 
huishoudens honderden euro’s extra kwijt aan de energierekening. De eenmalige 
energietoeslag voor inwoners met een laag inkomen is daarom al een tijdje aan te 
vragen via onze website. 

Ontvangt u een bijstandsuitkering?
Dan hoeft u niets te doen. U heeft de energietoeslag als het goed is automatisch 
ontvangen op uw rekening. Heeft u geen bijstandsuitkering, maar wel een 
laag inkomen? Dan kunt u de eenmalige energietoeslag zelf aanvragen. Op 
www.gennep.nl/eenmalige-energietoeslag leest u of u in aanmerking komt en hoe 
het werkt. Ook vindt u daar meer informatie over de eenmalige energietoeslag. 


