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

Het college besluit:
• de antwoordbrief op de schriftelijke 

vragen van raadslid D. Artz (ELsss) 
over omgevingsvergunning 
kamerverhuur vast te stellen;

• de antwoordbrief op de schriftelijke 
vragen van CDA over het fi etspad 
Maasbrug - Oeff elt vast te stellen;

• de raadsinformatiebrief 
‘Maas2050, Lange termijn aanpak 
dijkversterkingen Waterschap 
Limburg’ vast te stellen;

• de beleidsregel ‘Energiebesparende 
maatregelen voor particuliere 
woningeigenaren met een laag 
inkomen gemeente Gennep’ vast te 
stellen.

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 deed u wel ideeën op tijdens 
deze zomervakantie. Ga eens met 
andere buurtbewoners in gesprek en 
maak een plan. 

Meer informatie
Tot 1 oktober 2022 kunt u een plan 
indienen. Kijk voor meer informatie op 
www.gennep.nl/speelruimte. 

Open Monumentendag

Op zaterdag 10 en zondag 11 september 
is de landelijke Open Monumentendag. 
Ook in onze gemeente zijn dan diverse 
monumenten geopend, zoals de 
Martinustoren en het stadhuis aan de 
Markt. Nieuw dit jaar is de klok van Maria 
Roepaan op het kerkhof in Ottersum.

Fietsroute
Er is een fi etsroute opgesteld langs 
de verschillende monumenten. Op 
www.gennep.nl/openmonumentendag 
vindt u de fl yer met de fi etsroute. 
Bezoekt u ook een monument?

10 september: duurzaamheidsmarkt en open dag

Natuur, landbouw en energierekening 
op duurzaamheidsmarkt
Op zaterdag 10 
september organiseren 
we een open dag en 
duurzaamheidsmarkt. 
In aanloop naar de 
duurzaamheidsmarkt, 
vanaf 11.00 uur op het 
Ellen Hoff mannplein, 
besteden we aandacht 
aan de verschillende 
onderwerpen die aan 
bod komen. Dit artikel 
gaat over natuur, 
landbouw en de 
energierekening. 

Natuur en landbouw
Vrijwilligers van IVN Maas en Niers zetten zich in om onze gemeente groener en 
biodiverser te maken. Zij vertellen u tijdens de duurzaamheidsmarkt alles over de 
bijzondere dier- en plantensoorten in onze gemeente. Ook Natuurrijk Limburg is 
aanwezig. Deze organisatie zet zich in voor kringlooplandbouw en ondersteunt 
boeren die de biodiversiteit op hun grondgebied willen vergroten. Verder kunt 
u kennismaken met Stichting Notenteelt. Wat deze stichting betreft staat het 
Nederlandse platteland binnen enkele jaren vol met notenbomen. Laat u overtuigen 
en inspireren!

Gratis vaste plant en kans op regenton
Stichting Steenbreek overtuigt u van het belang van een groene tuin. Neem een 
steen mee die u uit uw tuin heeft verwijderd en ontvang een gratis vaste plant. 
Verder kunt u ook kans maken op een mooie, rustieke regenton. Afkoppeladviseur 
Ton Janssen geeft namelijk uitleg over het afkoppelen van uw regenwaterafvoer 
van het riool. Besluit u op 10 september uw regenwaterafvoer af te koppelen? Dan 
maakt u kans op deze regenton. 

Energierekening
Energieadviseur Laurette Bulkens laat tijdens diverse energiesessies onder andere 
zien wat uw energierekening u vertelt over uw verbruik. Bent u geïnteresseerd? 
Neem uw jaaroverzicht mee en schuif aan bij de sessie van 12.00 uur.

Open dag
Tegelijkertijd met de duurzaamheidsmarkt, is er ook een open dag in het 
gemeentekantoor. U kunt het gemeentekantoor, dat tussen 2019 en 2021 volledig 
vernieuwd is, die dag van binnen bekijken. 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.

Eenmalige energietoeslag met 
€ 500 verhoogd
De energieprijzen zijn de afgelopen maanden hard gestegen. Hierdoor zijn 
veel huishoudens honderden euro’s extra kwijt aan de energierekening. In juni 
werd al bepaald dat huishoudens met een laag inkomen een energietoeslag 
van € 800 netto ontvangen. De eenmalige energietoeslag is verhoogd van € 800 
naar € 1.300. 

Al aangevraagd
Heeft u voor 1 oktober 2022 de energietoeslag aangevraagd of ontvangen? Dan 
ontvangt u in oktober automatisch een nabetaling van € 500. U hoeft hiervoor niks 
te doen. 

Nog aanvragen
Heeft u nog geen energietoeslag aangevraagd of ontvangen? Kijk dan op 
www.gennep.nl/eenmalige-energietoeslag. Daar vindt u informatie over de 
voorwaarden en over het doen van een aanvraag. Ook vindt u hier informatie over 
hulp bij uw aanvraag. U kunt de energietoeslag aanvragen tot en met 1 mei 2023.

 Voornemen verkoop 
gemeentelijke gronden

Het college van B&W maakt het 
voornemen bekend om gemeentelijke 
gronden te verkopen. Het gaat om de 
locatie Draaischijf ongenummerd in 
Milsbeek, die gedeeltelijk verkocht zal 
worden aan twee partijen. 

De eerste partij is projectontwikkelaar 
Lister uit Den Bosch, die ca. 3.234 m² 
bouw- en woonrijpe grond aan de 
Draaischijf beoogt te kopen  voor de 
ontwikkeling van een woonzorgcomplex 
(18 woningen) en 4 seniorenwoningen 
(2 tweekappers). De tweede partij is 
woningcorporatie Destion uit Gennep, 
die ca. 1.538 m² bouw- en woonrijpe 
grond beoogt te kopen voor de realisatie 
van 2 rijtjes van 4 levensloopbestendige 
woningen.

Meer informatie over de voorgenomen 
grondtransacties is te vinden op 
www.gennep.nl/grondtransacties. Daar 
vindt u per partij de details. Ook staat 
hier informatie over het indienen van 
een reactie. U kunt reageren tot en met 
21 september 2022.



Raadslid aan het woord Gennep, een bruisende gemeente
Dan ben je ineens gemeenteraadslid, een heel nieuwe ervaring! Sinds ik dit bijzondere ambt mag bekleden valt me op dat je anders naar 
de eigen gemeente gaat kijken. Zaken die je voorheen als vanzelfsprekend zag, vallen nu op. Ontwikkelingen waarover je in de krant 
las, zijn nu plannen waar je in de gemeenteraad iets van moet gaan vinden. Een flinke verantwoordelijkheid, maar bovenal een eer om 
volksvertegenwoordiger te mogen zijn in onze mooie gemeente.

Mijn ondernemershart is een 
leidraad voor waar ik me voor 
wil inzetten: een bruisende 
gemeente Gennep. Voor ons 
als VVD ligt de nadruk op een 
aantrekkelijke, gezellige en 
leefbare gemeente.

Als ondernemer in de historische 
kern van onze stad, heb ik 
bijzondere aandacht voor het 
centrum. Lokale ondernemers 
hebben het nog steeds niet 

makkelijk. Het is knap hoe ze in 
de huidige tijd toch het hoofd 
boven water kunnen houden 
en tegelijkertijd een bijdrage 
leveren aan een aantrekkelijke 
binnenstad. Daar heb ik echt 
waardering voor.

Een aantrekkelijk centrum, niet 
alleen voor onze eigen inwoners, 
maar ook de talloze toeristen die 
ons stadje bezoeken. Juist de mix 
van inwoners en toeristen zorgt 

voor een bruisende sfeer, waarbij 
winkeliers en horeca hun omzet 
kunnen vergroten. 

Vandaar dat ik me in de politiek, 
samen met mijn fractie, vooral 
ook inzet voor de strijd tegen 
leegstand. Want dat is pas echt 
een doorn in het oog. Dat er par-
ticuliere initiatieven zijn rondom 
de voormalige panden van  
Supertex, Rabobank en Clarens-
hof is echt gaaf. Een centrum 

‘waar wat gebeurt’ is essentieel 
voor de beleving van de mensen! 

Als woordvoerder voor 
economische zaken verheug ik 
me op deze ontwikkelingen. Ziet 
u nog verder kansen voor een 
bruisende gemeente Gennep? 
Laat het mij weten! Tot ziens in 
ons mooie stadshart!

 Beppie Bosten, VVD 
b.bosten@gennep.nl 

Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning
Gennep – De Gaest 18 Het verbouwen van kantoor naar woning 
 (29 augustus) 2022-0957
Gennep – De Poel 10 Het verbouwen van een winkelruimte naar 

een drietal huurappartementen 
 (26 augustus) 2022-0951
Ottersum – St. Janstraat 22 Het leggen van zonnepanelen op een 

Vlaamse schuur (30 augustus) 2022-0968
Ven-Zelderheide – Vensestraat 56 Het legaliseren van bestaande bouw 
 (29 augustus) 2022-0959
Verleende omgevingsvergunning
Gennep – Emmastraat 12 en Het wijzigen van de gebruiksfunctie van
Middelweg 7 en 9 een pand (31 augustus) 2022-0704
Gennep – Groene kruisstraat 54 Het realiseren van kamerbewoning 
 (26 augustus) 2022-0545
Gennep en Heijen – Paesplasweg 6 en Het plaatsen van overkapte rookplekken
De Groote Heeze 41 (26 augustus) 2022-0563 
Heijen – Kasteelstraat 1, 1a en 1b Het legaliseren van een woningsplitsing
 (30 augustus) 2022-0789
Heijen – Lijsterbesstraat 10 en  Het uitvoeren van werkzaamheden i.h.k.v.
Sleedoornstraat 1 en 3 groot onderhoud (31 augustus) 2022-0625
Ottersum – Steffenberg 85 Het plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde van de woning (31 augustus) 
2022-0814

Overige verleende vergunningen
Gennep – Bleekstraat Besluit melding evenementen, straat- en 

buurtfeesten: het organiseren van een 
straatfeest (30 augustus) 2022-0942

Gennep – Spoorstraat 143 Vergunning obstakels op openbare weg: 
Het plaatsen van een container 

 (1 september) 2022-0967
Ottersum – Raadhuisplein Evenementenvergunning: het organiseren 

van ‘Ottersum 650 jaar’ (30 augustus) 
2022-0837

Verlenging van de beslistermijn (met zes weken)
Gennep – Wilhelminaplein 4 Het (ver)plaatsen van een gaskoeler 
 (1 september) 2022-0796

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. 

DORPSONDERSTEUNERS EN WIJKVERBINDERS
Heeft u een vraag over zorg, welzijn, wonen of leefbaarheid? De dorpsondersteuners 
en wijkverbinders 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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Voornemen en besluit tot uitschrijven uit de BRP 
Gemeente Gennep zorgt voor in- en uitschrijvingen in de Basisregistratie Personen 
(BRP) van de gemeente. Het is belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te 

staan. Een ambtshalve uitschrijving uit de BRP heeft gevolgen voor bijvoorbeeld een 
uitkering, ziektekostenverzekering of het aanvragen van een paspoort of rijbewijs.

Voornemen tot uitschrijven uit de BRP
Het college van B&W heeft het voornemen de adresgegevens van onderstaande 
personen ambtshalve te wijzigen, volgens art. 2.21 en 2.22 van de Wet 
Basisregistratie Personen (BRP). Na onderzoek is gebleken dat deze personen niet 
meer wonen op het adres waarop ze in de BRP van de gemeente Gennep staan 
ingeschreven. Dat wil zeggen dat ze voor de gemeente, administratief gezien, 
verblijven op een onbekend adres en formeel niet meer in Nederland wonen. Het 
gaat om: H.A.J.M. van den Brand (geboren 03-05-1962), O. Renyk (geboren 23-02-
1995) en M. Salama (geboren 21-08-1991), die met ingang van 6 september 2022 
worden uitgeschreven naar Onbekend. 

Bovengenoemde personen kunnen tot 4 oktober 2022 een schriftelijke zienswijze 
indienen. Stuur de zienswijze naar Gemeente Gennep, Team Burgerzaken, Postbus 
9003, 6590 HD Gennep. Dient u liever mondeling een zienswijze in? Bel dan naar 
(0485) 49 41 41 voor een afspraak. Na verloop van de termijn om een zienswijze 
kenbaar te maken, nemen wij een definitief besluit.

Besluit tot uitschrijven uit de BRP
Het college van B&W gaat verder de adresgegevens van onderstaande personen 
wijzigen, volgens art. 2.21 en 2.22 Wet Basisregistratie Personen (BRP). Na 
onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres waarop ze in de BRP 
van de gemeente Gennep staan ingeschreven. Het gaat om: J. Gu (geboren 01-12-
1988) en Y. Hu (geboren 28-06-1984), die met terugwerkende kracht van 2 augustus 
2022 worden uitgeschreven naar Onbekend.

Belanghebbenden kunnen per brief een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit. 
Doe dit voor 18 oktober 2022 bij het college van B&W van Gennep, postbus 9003, 
6590 HD Gennep. Onderteken het bezwaarschrift en vermeld hierbij uw naam, 
adres, de datum, het besluit waar u het niet mee eens bent en de 
redenen hiervoor. Met een DigiD kunt u ook digitaal bezwaar maken via 
www.gennep.nl/bezwaarmaken.


