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

Het college besluit:
• het bestemmingsplan 

‘Herontwikkeling voormalige 
steenfabriek Milsbeek’ vast te 
stellen;

• aan de gemeenteraad voor 
te stellen af te zien van het 
indienen van zienswijzen over de 
ontwerpbegroting 2023 en het 
meerjarenperspectief 2024-206 van 
de RUD Limburg Noord.

 Open dag gemeentekantoor en 
duurzaamheidsmarkt
Op zaterdag 10 september 
is iedereen van 11.00 
tot 16.00 uur van 
harte welkom in het 
gemeentekantoor aan het 
Ellen Hoff mannplein in 
Gennep. We organiseren 
dan een open dag en een 
duurzaamheidsmarkt.

Bekijk het vernieuwde 
gemeentekantoor
Van buiten lijkt er 
weinig veranderd, maar 
het gemeentehuis heeft tussen 2019 en 2021 een ware gedaanteverwisseling 
ondergaan. Het gebouw is nu volledig ingericht op fl exibel werken. Dat betekent 
veel ruimte voor ontmoeten en samen of individueel werken, met de nieuwste 
technische mogelijkheden. Ook is het gebouw verduurzaamd, met onder andere 
een aardgasloze klimaatinstallatie. Dat scheelt veel geld in deze tijd van hoge 
energiekosten en is goed voor het klimaat. 

Duurzaamheidsmarkt
Op het plein voor het gemeentekantoor organiseren we tegelijkertijd met de open 
dag ook een duurzaamheidsmarkt. U krijgt daar informatie over onder andere 
besparen en isoleren, de opwek van zonne-energie en elektrisch rijden. Neemt u 
een steen die u uit uw tuin heeft verwijderd mee naar de duurzaamheidsmarkt? 
Dan ontvangt u van ons een gratis vaste plant.

Parkeren
Brengt u een bezoek aan de open dag en/of de duurzaamheidsmarkt? Parkeer uw 
auto dan in het Melkstraatje, vlakbij het gemeentekantoor. Komt u met de fi ets? Bij 
de Gennepermolen is een bewaakte fi etsenstalling waar u uw fi ets neer kunt zetten.

Werkzaamheden kruising 
Brabantweg/Willem Boyeweg 
uitgesteld

Vorige week meldden we in deze 
krant dat dinsdag 30 augustus de 
werkzaamheden aan de kruising van de 
Brabantweg met de Willem Boyeweg 
zouden starten. De oversteek voor 
fi etsers wordt hier veiliger gemaakt. 

Werkzaamheden uitgesteld
De werkzaamheden gaan later van start.  
Door een misverstand hebben we het 
bericht over de werkzaamheden te vroeg 
gepubliceerd. Op dit moment wordt het 
ontwerp nog verder aangepast. Zodra 
bekend is wanneer de werkzaamheden 
starten, zullen we hierover opnieuw 
berichten. We hopen op uw begrip.

De gemeenteraad vergadert
De raad staat aan het hoofd van de 
gemeente en stelt de grote lijnen vast 
voor het beleid. Maandag 5 september 
2022 om 20.00 uur vindt er een 
voorbereidende raadsvergadering plaats 
o.a. over onderstaande onderwerpen.

• Wijziging gemeenschappelijke regeling 
Omnibuzz afrekensystematiek 2023 ev.

• Ontwerpbegroting 2023 incl. 
meerjarenbegroting 2024-2026 RUD LN

• Vaststelling bestemmingsplannen 
Rijksweg 41 Milsbeek, Nieuw Erf 15 
Heijen en Herontwikkeling voormalige 
steenfabriek Milsbeek

Op www.gennep.nl/gemeenteraad staan 
de volledige agenda en bijbehorende 
documenten. Ook vindt u er informatie 
over hoe u kunt inspreken. De 
vergadering wordt via de website van de 
gemeente en de kanalen van Gennep 
News uitgezonden.

  Simac Ladies Tour in Gennep
Op dinsdag 30 augustus, 
gaat de Simac Ladies 
Tour van start. Deze 
wielerwedstrijd voor 
vrouwen duurt tot 
en met zondag 4 
september. Onder 
andere kersvers 
Europees kampioene 
Lorena Wiebes 
verschijnt aan de 
start. De etappe van 
aanstaande donderdag 
1 september wordt 
verreden in en rondom Gennep.

In onze regio is een etappe uitgezet over ruim 139 kilometer. De race start om 12.15 
uur op de Markt in Gennep. Er worden twee omlopen van 62 kilometer gereden. 
Via Heijen, Bergen, Nieuw Bergen, Ottersum, Milsbeek, Middelaar en Mook rijden 
de deelnemers naar de Holleweg in Groesbeek. Na twee ronden rijden ze nog een 
plaatselijke omloop van 16 kilometer rond Gennep. De fi nish is rond 15.30 uur op 
de Nijmeegseweg. Daarna volgen de huldigingen op de Markt. De volledige route en 
meer informatie vindt u op www.simacladiestour.nl en www.4eventsgennep.nl.  

Verkeersmaatregelen
Tijdens de Simac Ladies tour worden de wegen op de route tussentijds afgesloten 
voor verkeer. Nadat het peloton voorbij is, gaat de weg weer open en kan het 
verkeer doorrijden of oversteken. De Nijmeegseweg tussen de Hubo en de 
Niersweg is tussen 9.00 en 17.00 afgesloten.Verder vervallen de bushaltes 
Wilhelminaplein, Niersbrug en Ottersumseweg (lijn 83) op donderdag 1 september 
tussen 8.45 en 18.00 uur. 

Sportgala in Gennep
op 16 december
Ook dit jaar organiseert Gennep News 
samen met Gennep Doet Mee, gemeente 
Gennep en vele sportvrijwilligers een 
Sportgala. Het vindt plaats op vrijdag-
avond 16 december in zaal Pica Mare in 
Gennep.

Vijf categorieën
Net als bij de vorige editie kan er 
in vijf categorieën genomineerd 
worden. De prijzen worden uitgereikt 
in de categorieën talent van het jaar, 
individuele sportprestatie, sportprestatie 
ploeg/team, coach van het jaar en er is 
een sportwaarderingsprijs. Voor de jeugd 
is er weer een junior Sportgala. 

Denk mee
Denkt u alvast mee over de nominaties? 
We houden u via deze krant, onze 
website en social media op de hoogte 
over hoe u straks kunt nomineren en 
hoe u zich kunt aanmelden voor het 
Sportgala. 



Bekendmakingen

Verleende omgevingsvergunning
Ven-Zelderheide –  Het bouwen van een nieuwbouwwoning 
Antoniusstraat 48a  (22 augustus) 2022-0808
 
Overige verleende vergunningen
Gemeente Gennep Evenementenvergunning: het organiseren van 

de Simac Ladies Tour 2022 (23 augustus) 
  2022-0529
Gennep – Bergstraat Besluit melding evenementen, straat- en 

buurtfeesten: het organiseren van een 
buurtrommelmarkt, barbecue en straatfeest 

  (22 augustus) 2022-0932
Gennep – Spoorstraat 157 Besluit melding evenementen, straat- en 

buurtfeesten: het organiseren van een 25-jarig 
jubileum/heropening Libermannhof 

  (22 augustus) 2022-0935
Ven-Zelderheide –  Vergunning obstakels op openbare weg: 
Antoniusstraat 27 het plaatsen van een container en een bouwkeet 

(18 augustus) 2022-0883

Verlenging van de beslistermijn (met zes weken)
Ottersum –  Het realiseren van een uitzichtheuvel
Siebengewaldseweg 7  (24 augustus) 2022-0766

Verkeersbesluit
Gemeente Gennep Het aanwijzen van 32 parkeerplaatsen voor het 

opladen van elektrische voertuigen (30 augustus) 
390746 

Gemeente Gennep Het opheffen van 3 gereserveerde 
invalideparkeerplaatsen (30 augustus) 384425

Gennep – Martinushof Het opheffen van 5 camperplaatsen 
  (30 augustus) 384246
Gennep – Papierschepper Het aanwijzen van een parkeerplaats voor 
  het opladen van elektrische voertuigen 
  (30 augustus) 384377
Gennep – Puttershof Het aanwijzen van een gereserveerde 

invalideparkeerplaats (30 augustus) 384158
Milsbeek – Ringeloor Het aanwijzen van een parkeerplaats voor het 

opladen van elektrische voertuigen 
  (30 augustus) 384272
Ottersum – Brink Het aanwijzen van een gereserveerde 

invalideparkeerplaats (30 augustus) 3840140
Ottersum – St. Janstraat Het aanwijzen van een gereserveerde 

invalideparkeerplaats (30 augustus) 384074

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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Geen afval maar grondstof voor nieuwe producten
In de aanloop naar de duurzaamheids markt op zaterdag 10 september vanaf 
11.00 uur aan het Ellen Hoffmannplein, besteden we in dit artikel aandacht aan 
circulariteit. In een circulaire samenleving is afval verleden tijd.

Een duurzaam Gennep betekent niet alleen overstappen op zonnepanelen en 
energiezuinige gebouwen, maar ook verstandig omgaan met grond stoffen. Nu 
belanden veel grondstoffen na gebruik nog vaak in de verbrandingsoven van een 
afvalcentrale. Dat gaat veranderen: de overheid wil dat onze economie in 2050 geheel 
circulair is. 

Afbreekbare materialen
Veel bedrijven zetten hier al op in door biologisch afbreekbare materialen te 
gebruiken. Of ze ontwerpen producten zo dat ze lang meegaan, gemakkelijk 
gerepareerd kunnen worden en na gebruik gerecycled kunnen worden. 

Circulair bouwen
Op de duurzaamheidsmarkt op 10 september is het bedrijf Biobeest aanwezig. 
Biobeest is niet alleen leverancier van duurzame bouwmaterialen, maar wil ook 
kennis verspreiden over ‘biobased’ en circulair bouwen. Laat u door de experts 
van Biobased bijpraten over de nieuwste inzichten en ontwikkelingen. Ook de 
kringlooplandbouw is vertegenwoordigd op de duurzaamheidsmarkt. Hierover leest 
u volgende week meer.


