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

Het	college	besluit:
• De	inzameling	en	verwerking	van	klein	
chemisch	afval	(KCA)	per	1	januari	
2023	gezamenlijk	aan	te	besteden	
met	de	gemeenten	Horst	aan	de	
Maas,	Beesel,	Bergen	en	Peel	en	Maas	
en	de	gemeente	Peel	en	Maas	als	
penvoerder	mandaat	en	volmacht	te	
verlenen.

Spoedaanvraag paspoorten en 
identiteitskaarten
Als u voor 14.00 uur een spoedaanvraag doet voor een paspoort of identiteitskaart, 
dan wordt uw identiteitsbewijs normaal gesproken de volgende werkdag 
geleverd. Op donderdag 25 augustus is er echter onderhoud bij de leverancier. 
Daardoor worden paspoorten en identiteitskaarten die die dag met spoed worden 
aangevraagd, pas op maandag 29 augustus geleverd. Excuses voor het ongemak.

Voorkom extra kosten
Een	spoedaanvraag	is	duurder	dan	een	reguliere	aanvraag.	Voorkom	extra	kosten	
en	controleer	op	tijd	de	geldigheid	van	uw	reisdocument	wanneer	u	naar	het	
buitenland	gaat.	Zo	bent	u	altijd	op	tijd	met	uw	aanvraag.

Verduurzaming van monumenten
Wilt u aan de slag met het verduurzamen van uw monument? Vaak wordt gedacht 
dat dat niet kan of mag, maar er is meer mogelijk dan u denkt. 

Grote en kleine duurzaamheidsmaatregelen
Er	zijn	veel	opties	tot	verduurzaming	waarvoor	geen	vergunning	nodig	is.	 
Denk	hierbij	aan	isolerende	gordijnen,	energiezuinige	apparatuur,	ledlampen,	
tochtstrips	en	radiatorfolie.	Wilt	u	grotere,	ingrijpende	maatregelen	toepassen?	
Neem	dan	contact	op	met	de	gemeente.	We	denken	graag	met	u	mee.	Daarnaast	
kunt	u	voor	advies	terecht	bij	het	Duurzaam	Bouwloket.	Kijk	hiervoor	op	 
www.duurzaambouwloket.nl/gennep.

Gratis advies voor woonhuis-monumenten
Eigenaren	van	woonhuis-monumenten	kunnen	sinds	6	juli	2022	gratis	energiescans	
en	maatwerkondersteuning	aanvragen	bij	de	Provincie	Limburg.	Aanmelden	
hiervoor	kan	tot	16	september	2022.	Vanwege	de	grote	belangstelling	is	er	
inmiddels	wel	een	wachtlijst.	Kijk	voor	meer	informatie	op	 
www.monumentenwachtlimburg.nl/duurzaamheid.	

SumMmertime organiseert Molukse Dag
In 2021 was het 70 jaar geleden dat de 
Molukse gemeenschap in Gennep zich 
vormde. Door corona moest de door 
SumMmertime georganiseerde  Molukse 
Dag geannuleerd worden, maar op 
zaterdag 27 augustus aanstaande vindt 
het festival alsnog plaats. 

Veelzijdig programma
In	samenwerking	met	de	Molukse	
gemeenschap	is	er	een	veelzijdig	
programma	opgezet	op	de	Markt	en	het	
Ellen	Hoffmannplein	in	Gennep.	Vanaf	
14.00	uur	start	het	festival	met	diverse	
activiteiten,	zoals	muzikale	optredens,	
een	modeshow	en	spellen.	Ook	kunt	u	Molukse	gerechten	proeven	en	is	er	in	de	
bibliotheek	een	kleine	expositie	over	de	Molukse	cultuur	te	zien.	Het	evenement	
duurt	tot	23.00	uur.	

Meer informatie
Kijk	voor	meer	informatie	over	het	programma	op	www.summmertime.nl.

Voorkom verstopping
Helaas zijn er regelmatig storingen 
in de rioleringspompen. Dat heeft 
diverse oorzaken.

Doekjes in de pomp
Het	komt	bijvoorbeeld	door	natte	
babydoekjes,	een	dweil	of	andere	
huishoudelijke	schoonmaakdoekjes	
in	de	pomp,	die	hierdoor	verstopt	
raakt.	U	mag	doekjes	en	andere	
stoffen	materialen	niet	door	
het	toilet	spoelen.	Ze	lossen	
namelijk	niet	op	en	veroorzaken	
verstoppingen.	Spoel	doekjes	dus	
niet	door	het	toilet,	maar	gooi	ze	
in	de	prullenbak.	Zo	voorkomen	
we	samen	dat	de	riolering	verstopt	
raakt.	

Vet in de leidingen en putten
De	storingen	in	de	riolering	kunnen	
ook	ontstaan	door	vet	in	de	
leidingen	en/of	putten.	Probeer	zo	
min	mogelijk	vet	door	de	afvoer	te	
spoelen.	Giet	het	vet	in	uw	pannen	
bijvoorbeeld	in	een	aparte	bak	voor	
u	de	pan	afwast	of	in	de	vaatwasser	
zet.	Vet	koekt	namelijk	aan	in	de	
leidingen	en	in	de	put.	Daardoor	
werken	de	putten	en	pompen	niet	
meer	en	ontstaan	er	verstoppingen.	
U	kunt	vet	naar	het	milieustation	in	
Heijen	brengen	om	het	te	recyclen.	

Tijdelijke vaccinatielocatie in 
het gemeentekantoor

GGD	Limburg-Noord	was	de	
afgelopen	weken	al	regelmatig	
aanwezig	in	het	gemeentekantoor	
van	Gennep	voor	coronavaccinaties.	
Hier	hebben	veel	inwoners	gebruik	
van	gemaakt.	De	komende	periode	
kunt	u	nog	een	aantal	dagen	terecht	
in	het	gemeentekantoor	voor	een	
coronavaccinatie.	

Pop-upvaccinatielocatie
Op	16,	17,	30	en	31	augustus	en	
op	13	en	14	september	is	er	in	het	
gemeentekantoor	aan	het	Ellen	
Hoffmannplein	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+).	

Meer informatie
Kijk	voor	meer	informatie	over	de	
coronavaccinatie	en	de	pop-uplocaties	op	 
www.ggdlimburgnoord.nl/coronavirus.

DigiD wat kan ik ermee?

Wilt	u	leren	hoe	u	overheidsinformatie	
kunt	vinden	of	aanvragen	met	een	
DigiD?	BiblioPlus	organiseert	de	cursus	
‘DigiD	wat	kan	ik	ermee?’.	Deze	cursus	
bestaat	uit	vier	lessen	in	de	Bibliotheek	
Gennep	op	de	maandagavonden	29	
augustus	en	12,	19	en	26	september.	

Tijdens	de	cursus	leert	u	hoe	u	een	
DigiD	kunt	aanvragen	en	hoe	u	deze	
vervolgens	kunt	gebruiken.	Zo	komt	
het	aanvragen	van	huurtoeslag	aan	de	
orde,	het	maken	van	een	afspraak	bij	
de	gemeente	en	het	regelen	van	zaken	
op	MijnOverheid.nl.	Voor	uw	deelname	
betaalt	u	eenmalig	een	bijdrage	van	 
€	16,00.	Bibliotheekleden	betalen	maar	
€	13,50.	Kijk	voor	meer	informatie	en	
aanmelden	op	www.biblioplus.nl.	



Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning 
Gennep	-	Hoekweg 56	 Het	plaatsen	van	een	lage	poort	(11	augustus)	

2022-0926
Gennep	-	Wilhelminaplein 4	 Het	verplaatsen	van	de	winkelwagenopstelplaats	

(5	augustus)	2022-0900
Gennep	-	Zandstraat 71	 Het	verbouwen	van	de	winkel	en	de	woning	 

(5	augustus)	2022-0909

Verleende omgevingsvergunning 
Gennep	-	Wilhelminaplein 4	 Het	wijzigen	van	de	brandcompartimentering	 

(10	augustus)	2022-0788
Milsbeek	-	Kanonskamp 2	 Het	plaatsen	van	een	dakkapel	(10	augustus)	

2022-0872
Ven-Zelderheide	-	Kerkvonder	 Het	plaatsen	van	een	strechtent	(10	augustus)	

2022-0629

Overige verleende vergunningen 
Gennep	-	Brugstraat 180	 Melding	uitrit	veranderen:	het	verbreden	van	de	

uitrit	(5	augustus)	2022-0807
Gennep	-	Emmastraat	 Melding	klein	evenement:	rommelmarkt	(8	

augustus)	2022-0861

Verlenging van de beslistermijn (met zes weken) 
Gennep	-	Middelweg 7 en 9  Het	wijzigen	van	de	gebruiksfunctie	van	een	pand
en Emmastraat 12	 (8	augustus)	2022-0704
Ottersum	-	Armenbosweg 10	 Het	stallen	van	caravans	(8	augustus)	2022-0667
Ven-Zelderheide	-	Waldstraat 5a	 Het	realiseren	van	kleedruimtes	t.b.v.	een	

voetbalclub	(10	augustus)	2022-0678	

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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