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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	Hoffmannplein	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	2	augustus	2022.	Op	
www.gennep.nl/besluiten	vindt	u	meer	
informatie.

Het	college	besluit:
• in	te	stemmen	met	de	verzending	
van	de	brief	namens	de	colleges	van	
B&W	naar	het	college	van	GS	Provincie	
Limburg	als	reactie	op	het	besluit	in	
het	kader	van	de	cofinanciering	voor	
de	3e	projectenvelop	van	de	Regionale	
Investeringsagenda;

• aan	de	gemeenteraad	voor	te	stellen	
het	bestemmingsplan	‘Nieuw	Erf	15	
Heijen’	vast	te	stellen	en	hiervoor	geen	
exploitatieplan	vast	te	stellen.

Extra energietoeslag
De energieprijzen zijn de afgelopen maanden hard gestegen. Hierdoor zijn veel 
huishoudens honderden euro’s extra kwijt aan de energierekening. Huishoudens 
met een laag inkomen krijgen daarom eenmalig een energietoeslag van € 800 
netto, zo werd in juni bepaald en gecommuniceerd. 

Op	7	juli	heeft	minister	Schouten	laten	weten	dat	de	energietoeslag	wordt	
verhoogd.	Wij	gaan	de	komende	weken	onderzoeken	hoe	en	wanneer	de	extra	
energietoeslag	van	€	500	overgemaakt	of	aangevraagd	kan	worden.	Heeft	u	al	een	
aanvraag	gedaan	of	al	energietoeslag	ontvangen?	Dan	hoeft	u	waarschijnlijk	geen	
nieuwe	aanvraag	te	doen.	Als	er	meer	duidelijkheid	is,	laten	wij	het	weten	via	deze	
krant,	onze	website	en	social	media.

Meer informatie
Wilt	u	meer	weten	over	de	energietoeslag?	Kijk	dan	op	
www.gennep.nl/eenmalige-energietoeslag.	Daar	vindt	u	informatie	over	de	
voorwaarden	en	over	het	doen	van	een	aanvraag.

Blues in Nierstown
Op	zaterdag	13	augustus	is	er	weer	
SumMmertime	in	Gennep.	Deze	
zaterdag	staat	in	het	teken	van	Blues	
in	Nierstown.	Bluesartiesten	de	Hans	
Tap	Band,	Let’s	Go	Banana’s	(te	zien	op	
de	foto)	en	Jan	Schwarte	zorgen	deze	
dag	voor	muzikale	optredens	op	de	
Markt	in	het	centrum	van	Gennep.	Het	
evenement	start	om	14.00	uur	en	duurt	
tot	17.30	uur.	

Meer informatie
Wilt	u	meer	informatie	over	Blues	in	
Nierstown	en	over	de	verschillende	
artiesten?	Kijk	dan	op	
www.summmertimegennep.com.	
Daar	vindt	u	ook	de	rest	van	het	
SumMmertime-programma.

Lasergamen met 
Jongerenwerk Gennep

Op	donderdag	25	augustus	organiseert	
Jongerenwerk	Gennep	lasergamen	
in	de	sporthal	aan	de	Picardie	34	in	
Gennep.	Van	14.00	tot	14.45	uur	vindt	
deze	activiteit	plaats	voor	jongeren	van	
10	tot	12	jaar.	Daarna,	van	15.00	tot	
15.45	uur	zijn	jongeren	van	13	tot	16	
jaar	aan	de	beurt.	Deelname	is	gratis	
en	inschrijven	kan	met	een	mailtje	naar	
jongerenwerker	Feike	via	
f.kamps@synthese.nl.	Vermeld	in	de	mail	
je	naam	en	je	leeftijd	en	wees	er	op	tijd	
bij,	want	vol	is	vol!

Succesverhaal: Birgit vertelt over haar 
vrijwilligerswerk
De afgelopen periode 
plaatsten we wekelijks een 
vrijwilligersvacature van de 
KonnectKever in de Maas- 
en Niersbode. Dat heeft 
geleid tot mooie matches, 
waarvan we er deze week 
graag een uitlichten. In dit 
artikel vertelt Birgit over 
haar vrijwilligerswerk.

Wie ben je en waar ben je 
vrijwilliger?
Mijn naam is Birgit. Samen 
met mijn zoon woon ik 
nu 5 jaar in de Brugstraat 
in Gennep. Ik ben lid van 
activiteitencommissie Gennep-
West en gastvrouw in de 
ontmoetingsruimte Gennep-
West.

Waarom ben je vrijwilligerswerk gaan doen?
Ik vind het fijn om in contact te komen met mensen, actief te zijn en mijn ervaringen en 
kennis te kunnen toepassen zodat ik er mensen een plezier mee kan doen. Vorig jaar ben 
ik (deels) afgekeurd, vrij onverwacht. Ik wilde al langer vrijwilligerswerk doen, maar ik 
had er geen ruimte en tijd voor. Nu dus wel. 

Hoe ben je bij dit vrijwilligerswerk terechtgekomen?
Al vaker had ik de KonnectKever voorbij zien komen in de Maas- en Niersbode. Op een 
dinsdagmiddag ben ik bij de bibliotheek binnen gelopen. Na een prettig gesprek met 
Dominique en Jelle ging het balletje rollen. Ik heb Roos (wijkverbinder) benaderd en al vrij 
snel kon ik aan de slag gaan.

Wat zijn jouw taken?
Ik bedenk activiteiten voor jong en oud en zorg dat deze worden uitgevoerd. Dit zijn 
activiteiten voor 2 tot 200 personen. Verder ben ik gastvrouw in de Ontmoetingsruimte 
(Houthakkersgroes 5) en houd ik de Facebookpagina van Gennep-West bij. 

Hoe bevalt het je?
Goed! Ik had al vrij snel mijn draai gevonden door alle hulp en vriendelijkheid van mijn 
collega’s en gasten. Ook heb ik nieuwe mensen leren kennen waar ik ook buiten het 
vrijwilligerswerk mee afspreek. We hebben al een paar mooie activiteiten neergezet, en er 
komen er nog meer aan! De koffie-uurtjes en inloop zijn altijd erg gezellig. Ze mogen nog 
drukker bezocht worden. Bij dezen dus ook een oproep om eens voor een kopje koffie en 
een babbel binnen te wandelen, iedereen is meer dan welkom!

Birgit	is	blij	met	haar	vrijwilligerswerk,	maar	binnen	de	wijkraad	Gennep-West	zijn	ze	
ook	zeker	blij	met	Birgit!	Dorethé	van	de	wijkraad	vertelt:	“Birgit	is	een	duizendpoot,	
een	organisator	pur	sang.	Al	snel	nadat	we	haar	‘binnenhaalden’	bleek	haar	
diversiteit	aan	talenten.	We	zijn	allemaal	reuzeblij	met	haar,	ze	is	een	fijne	collega.”



Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning
Gennep	–	Zandstraat 81	 	 	Het	wijzigen	van	de	bestemming	van	kantoor	

naar	wonen	(28	juli)	2022-0891
Heijen	– Heikampseweg 18	 	Het	aanleggen	van	een	oprit	(2	augustus)	 

2022-0886
Heijen	–	Sleedoornstraat 8	 	Het	plaatsen	van	een	dakkapel	(1	augustus)	

2022-0885

Verleende omgevingsvergunning
Gennep	–	Rijssenbeeklaan 52	 	Het	bouwen	van	een	garage/berging 

	(3	augustus)	2022-0761
Milsbeek	–	Kanonskamp 17	 	Het	plaatsen	van	een	dakkapel	op	de	voorzijde	

van	het	dak	(1	augustus)	2022-0727
Milsbeek	– Langstraat 68a	 	Het	opstarten	van	een	B&B	(3	augustus)	 

2022-0651

Overige verleende vergunningen
Gennep	–	Ellen Hoffmannplein 1		Besluit	melding	evenementen:	

duurzaamheidsmarkt	en	open	dag	(25	juli)	 
2-22-0669

Gennep	–	Zandstraat 55	 	 Alcoholwetvergunning	(28	juli)	2022-0749
Gennep	– Zandstraat 55	 	 Horeca-exploitatievergunning	(28	juli)	2022-0750
Ven-Zelderheide	–		 	 Evenementenvergunning:	Molenfeest	op 
Kleefseweg 59	 		 	 28	augustus	2022	(28	juli)	2022-0753

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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