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

Het college besluit:
• het collegeprogramma 2022-2026 ‘Aan 

de slag! Samen verder bouwen’ vast te 
stellen;

• de ‘Meldregeling vermoeden misstand 
gemeente Gennep 2022’ vast te stellen 
en de huidige regeling in te trekken;

• de antwoordbrief op de schriftelijke 
vragen van raadslid M.G. van Gelder- 
Van den Hoogen van fractie D66 over 
huisvesting SO Mikado vast te stellen.

Veel ambitie in collegeprogramma 
Gennep
Het nieuwe college heeft het collegeprogramma 
voor de komende 4 jaar klaar. Het programma 
heeft de titel: Aan de slag! Samen verder bouwen. 
Het college geeft hierin duidelijk aan dat ze 
samen met de Gennepse gemeenschap aan de 
slag wil. Zo wordt het nog fi jner wonen, werken 
en recreëren in Gennep, op een duurzame 
manier. 
Het collegeprogramma is een uitwerking van het coalitieakkoord ‘Samen verder 
bouwen’. Het is een programma op hoofdlijnen. Het college wil dat de raad en 
samenleving nog inbreng hebben. En dat kan niet als alles vaststaat. Daardoor is er 
ruimte om te kunnen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen die we nog niet 
kennen.  
In het collegeprogramma staan de ambities en doelstellingen voor deze 
bestuursperiode. Het volledige collegeprogramma vindt u op www.gennep.nl.

Vierdaagse

Brug Gennep twee 
weekenden afgesloten voor 
onderhoud
5 augustus start Rijkswaterstaat met 
onderhoudswerkzaamheden aan de 
brug over de Maas bij Gennep. Om de 
voegovergangen te repareren is de brug 
twee weekenden afgesloten. Fietsers en 
voetgangers kunnen, met enige hinder, 
de brug blijven gebruiken. 

Data weekendafsluitingen
De weekendafsluitingen zijn van 
vrijdag 5 augustus 22.00 uur tot en met 
maandag 8 augustus 06.00 uur en van 
vrijdag 26 augustus 22.00 uur tot en met 
maandag 29 augustus 06.00 uur. De 
geldende omleidingen worden ter plekke 
aangegeven. Na deze werkzaamheden is 
er nog een aantal halve wegafzettingen 
maar is de brug wel open. 

Werkzaamheden
De werkzaamheden zijn nodig als gevolg 
van slijtage door gebruik. Het onderhoud 
bestaat onder andere uit het herstellen 
van de slijtlaag van de rijbaan en het 
fi etspad, het vervangen van onderdelen 
van de voegovergangen, het herstellen 
van betonschades en het opnieuw 
conserveren (verven) van de aansluiting 
van de leuningstijlen op het beton. 

Omgevingswet: Gennep is er klaar voor
Wanneer alles volgens plan gaat, treedt de Omgevingswet op 1 januari 2023, na 
enkele keren uitstel, dan echt in werking. In het najaar weten we defi nitief of 
landelijk deze datum gehaald wordt. In Gennep zijn we klaar voor deze wet!

Als de Omgevingswet in werking treedt veranderen de regels voor de fysieke 
omgeving. De Omgevingswet bundelt en moderniseert een groot aantal wetten voor 
de leefomgeving. Bij de fysieke leefomgeving moet u denken aan bouwen, wonen, 
infrastructuur, milieu, natuur, water en erfgoed. Er komt meer ruimte voor initiatieven 
en lokaal maatwerk. Bij een nieuw plan gaat het vooral om de vraag: ‘Draagt het bij 
aan een goede leefomgeving?’ in plaats van: ‘Mag het wel?’. Daarnaast stimuleert de 
Omgevingswet participatie door inwoners, ondernemers en organisaties.

Aanvraag doen in 2022
Voor nu is het belangrijk dat u er rekening mee houdt dat aanvragen voor een 
omgevingsvergunning ná 1 januari 2023 vallen onder de nieuwe wetgeving. 
Aanvragen die vóór deze datum zijn ingediend, handelen we onder de huidige 
wetgeving af.

Bestemmings- en omgevingsplannen zijn doorgaans complexer en vergen meer 
voorbereiding dan omgevingsvergunningen. Om deze reden streven wij ernaar om 
conceptaanvragen voor plannen die zijn ingediend vóór 1 november 2022, uiterlijk 
op 31 december ter inzage te leggen. Op die manier worden deze nog onder de oude 
wetgeving behandeld. Conceptplannen die na 1 november 2022 worden ingediend, 
worden sowieso behandeld volgens het nieuwe regime van de Omgevingswet.

Meer informatie
We informeren u al sinds enige tijd over deze wet en wat dit voor u betekent. Op 
www.gennep.nl/omgevingswet vindt u uitgebreide informatie die we ook bij nieuwe 
ontwikkelingen aanpassen.

Spelen en ontmoeten in 
uw buurt

Is het speelterrein in uw buurt toe aan 
een opknapbeurt? Of heeft u een idee 
voor een speel- of beweegplek voor de 
jeugd of voor senioren? Meld uw idee 
dan bij de gemeente. Wij zijn er namelijk 
van overtuigd dat buurtbewoners zelf 
het beste weten waar behoefte aan is. 
Misschien doet u wel ideeën op tijdens 
deze zomervakantie. Ga eens met 
andere buurtbewoners in gesprek en 
maak een plan. Tot 1 oktober 2022 kunt 
u een plan indienen. 

Meld uw idee aan
Kijk voor meer informatie op
www.gennep.nl/speelruimte.

Op donderdag 21 juli trokken de wandelaars van de 
Nijmeegse Vierdaagse weer door Gennep, Ottersum en 
Milsbeek. Ze werden door velen hartelijk onthaald!



Raadslid aan het woord Meepraten en meedenken
Als een van de nieuwe raadsleden is het vandaag mijn beurt om deze column te vullen. Allereerst wil ik via deze weg jou als inwoner 
nogmaals bedanken voor het massale vertrouwen. Na de maandenlange verkiezingsperiode wil ik deze kans gebruiken om op te roepen 
om je uit te blijven spreken. 

Eén keer in de vier jaar heb 
je heel directe inspraak in 
onze gemeente. Maar ook 
in de tussenliggende jaren 
kan en mag jij je laten horen. 
Persoonlijk geloof ik dat, naast 
duurzaamheid, ons standpunt 
voor betrokkenheid van 
inwoners één van de pijlers voor 
onze groei is geweest. Wij zullen 

ons dan ook de komende jaren 
steeds sterk maken om ervoor 
te zorgen dat iedereen die dit wil 
ook betrokken wordt. 

Naast de inspraak die inwoners, 
verenigingen en ondernemers 
moeten krijgen bij (nieuwe) 
projecten in onze gemeenten, 
blijven wij graag jouw suggesties 

en ideeën horen. Altijd als we 
langs de deuren gaan of acties 
in de gemeente voeren krijgen 
wij erg waardevolle suggesties. 
Het is jammer dat die gedachtes 
en ideeën vaak dan pas ter 
sprake komen. Daarom ook de 
oproep om jouw gedachtes en 
suggesties te delen met ons 
(of een van de andere partijen 

uit onze gemeente). Wil jij de 
komende jaren ook meepraten 
en meedenken voor D66? Stuur 
me dan gerust een mail, dan 
kom ik een keer koffiedrinken!

Arjen Mehlkop, D66
a.mehlkop@gennep.nl

Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning 
Gennep – Martinushof 1 Het wijzigen van de indeling van de 

winkelruimte (15 juli 2022) 2022-0822
Gennep – Spoorstraat 137 Het kappen van een boom (15 juli 2022) 2022-

0823
Gennep – Wilhelminaplein 4 Het aanpassen van de constructie (18 juli 2022) 

2022-0826
Gennep – Zandstraat 24  Het bouwen van een appartement en bed and 

breakfast (19 juli 2022) 2022-0830
Heijen – Hoofdstraat 39  Het huisvesten van arbeidsmigranten (6 juli 

2022) 2022-0834
Heijen – Hoofdstraat 44  Het huisvesten van arbeidsmigranten (13 juli 

2022) 2022-0835
Ottersum – Steffenberg 85 Het plaatsen van een dakapel aan de voorzijde 

van de woning (14 juli 2022) 2022-0814
Ven-Zelderheide – Het bouwen van een tuinhuis/berging caravan/
Kluizenaarstraat 17 hobbyruimte en berging (17 juli 2022)  

2022-0824
Ven-Zelderheide – Het bouwen van een nieuwbouw-woning
Antoniusstraat 48a  (13 juli 2022) 2022-0808 

Verleende omgevingsvergunning 
Gennep – Wilhelminaplein 4 Het intern uitbreiden van het kantoor  

(19 juli 2022) 2022-0511
Milsbeek – Onderkant 5 Het aanleggen van een inrit (12 juli 2022)  

2022-0740
Milsbeek – Langstraat 93  Het aanleggen van een nieuwe inrit (12 juli 

2022) 2022-0673 
Ottersum – Bonkelaar 6  Het bouwen van een poolhouse (15 juli 2022) 

2022-0569

Overige verleende vergunningen 
Milsbeek – Klaproosweg Het organiseren van een straatfeest/ Buurt BBQ 

(18 juli 2022) 2022-0799
Heijen – Boxmeerseweg 60  Een zomerkamp van 24-07 t/m 12-08-2022 en 

stookontheffing (14 juli 2022) 2022-0645 
Gennep – ’t Straatje 1  Het flyeren en plaatsen van een American 

schoolbus (21 juli 2022) 2022-0813

Verlenging van de beslistermijn (met zes weken) 
Gennep – Zandstraat 56 Het openen van Domino’s Pizza (18 juli 2022) 

2022-0644
Heijen – Lijsterbesstraat 10 -  Het uitvoeren van werkzaamheden i.h.k.v. groot
Sleedoornstraat 1 en 3  onderhoud (19 juli 2022) 2022-0625
Heijen – Karrevenseweg 2 Het plaatsen van een containerunit als kantine 

(18 juli 2022) 2022-0372
Ven-Zelderheide - Kerkvonder Het plaatsen van een stretchtent ( 20 juli 2022) 

2022-0629

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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Hoe goed beschermt 
u uw kind tegen 
criminaliteit? 

Heeft u de zorg voor 
kinderen en wilt u weten op 
welke manieren jongeren 
tegenwoordig geronseld worden 
voor criminele activiteiten? 
Doe dan online de test op 
www.beschermen.crimitest.nl. 
Na de test ontvangt u meer 
informatie, inzicht in de signalen 
van vormen van criminaliteit 
en wordt u indien nodig 
verwezen naar de beschikbare 
hulppartners. 

De test is een vervolg op de 
preventieve campagne, ‘Ben 
jij geschikt om te werken als 
drugscrimineel?, een online 
test voor jongeren die via 
www.crimitest.nl al 5500 keer 
werd ingevuld. 


