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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 6 september 2022. Op 
www.gennep.nl/besluiten vindt u meer 
informatie.

Het college besluit:
• de archiefbescheiden, die zijn 

opgenomen in diverse inventarissen, 
over te brengen naar de gemeen te-
lijke archiefbewaarplaats.

Geslaagde open dag en 
duurzaamheidsmarkt
Op zaterdag 10 september rolden wij de groene loper uit voor de 
duurzaamheidsmarkt en open dag van het gemeentekantoor. Samen met 
de lokale en regionale deelnemers presenteerden we een divers aanbod van 
duurzaamheidsmaatregelen. Er werd volop informatie uitgewisseld, er werden 
planten uitgezocht voor een meer klimaatbestendige tuin én velen namen een kijkje 
in het duurzaam verbouwde gemeentekantoor. Wij kijken terug op een geslaagde 
dag, met dank aan 4Events voor de aankleding en facilitaire ondersteuning. 

Wilt u meer informatie over wat u kunt doen om te besparen op energiekosten of 
om uw tuin klimaatbestendig te maken? Kijk dan op www.gennep.nl/duurzaam.

Energiebesparing voor woning-
eigenaren met een laag inkomen
De gestegen energiekosten raken ons allemaal. Maar met een slecht geïsoleerde 
woning en onvoldoende fi nanciële middelen om hier iets aan te doen, kunt u 
de komende winter letterlijk in de kou komen te zitten. Woningcorporaties zijn 
gelukkig hard bezig om huurwoningen energiezuinig te maken. Voor inwoners 
met een eigen woning heeft de gemeente Gennep nu een regeling getroff en: 
woningeigenaren met een inkomen lager dan 120 procent van de bijstandsnorm, 
kunnen een aanvraag doen voor een gratis energiescan en een vergoeding van 
isolatiemaatregelen tot € 3.000. 

Gemeenten hebben begin dit jaar een bijdrage van het rijk ontvangen om inwoners 
met een laag inkomen te helpen hun energierekening te verlagen. Onze inwoners 
hebben afgelopen jaar al kleine energiebesparende producten aan kunnen schaff en 
met de door ons verstrekte Groene Bonnen. Daarom kiezen we nu voor grotere 
energiebesparende maatregelen, zoals spouwmuur- en vloerisolatie. Isolatie van 
huurwoningen is met deze regeling helaas niet mogelijk, omdat woningcorporaties 
hiervoor verantwoordelijk zijn. We denken nog na over aanvullende acties om 
inwoners met een laag inkomen te helpen hun energierekening omlaag te krijgen.

Wilt u meer informatie over deze regeling, de voorwaarden en het aanvragen? 
Kijk dan op www.gennep.nl/energiebesparen.

Aanmelden mantelzorgcompliment
Bent u zorgvrager? Dan kunt u uw mantelzorger in het zonnetje zetten met het 
mantelzorgcompliment. Ga naar www.gennep.nl/mantelzorgcompliment en 
meld uw mantelzorger aan. Op deze website leest u de voorwaarden. Let op: 
mantelzorgers kunnen zich niet zelf aanmelden. Het is aan de zorgvragers om 
hun mantelzorger aan te dragen.  

Het compliment is dit jaar, zoals vanouds, een Mantelzorgmarkt. De markt wordt 
gehouden op vrijdag 18 november in zaal Pica Mare in Gennep. Uw mantelzorger 
ontvangt dan een tegoed van € 100 om te besteden op deze markt, waar lokale 
ondernemers hun producten aanbieden. Bovendien geeft de markt de mogelijkheid 
om andere mantelzorgers te ontmoeten en een leuk dagje uit te beleven. 

Jaarlijks aanmelden tot 1 november
Om aanspraak te kunnen maken op het mantelzorgcompliment, is het nodig om 
uw mantelzorger ieder jaar opnieuw aan te melden. Een toekenning dit jaar is dus 
geen gegarandeerde uitnodiging voor de volgende editie van de Mantelzorgmarkt. 
Aanmelden kan ieder jaar in de periode van 1 juni tot 1 november.  

Werkzaamheden N271
Tussen vrijdag 30 september 23.00 uur 
en zondag 2 oktober 18.00 uur is de 
N271 afgesloten tussen de kruising van 
de Hoofdstraat met De Grens in Heijen 
en de op- en afritten vanaf de N264 in 
Gennep. Vanaf de A77 is Gennep dan 
niet bereikbaar. Aannemer Heijmans 
voert dat weekend in opdracht van de 
provincie werkzaamheden uit aan het 
asfalt. Verkeer wordt via diverse routes 
omgeleid.

Voornemen uitschrijven 
uit de basisregistratie 
personen (BRP) 

Het college van B&W heeft het 
voornemen de adresgegevens van 
onderstaande persoon ambtshalve te 
wijzigen, volgens art. 2.21 en 2.22 van 
de Wet Basisregistratie Personen (BRP). 
Na onderzoek is gebleken dat hij/zij niet 
meer woont op het adres waarop hij/
zij in de BRP van de gemeente Gennep 
staan ingeschreven. Dat wil zeggen dat 
hij/zij voor de gemeente, administratief 
gezien, verblijft op een onbekend adres 
en formeel niet meer in Nederland 
woont. Het gaat om A. Szücs (geboren 
16-10-1980), die per 13 september 2022 
wordt uitgeschreven naar Hongarije.          

Bovengenoemde persoon kan een 
zienswijze schriftelijk kenbaar maken 
tot 11 oktober 2022. Stuur de zienswijze 
naar Gemeente Gennep, Team 
Burgerzaken, Postbus 9003, 6590 HD 
in Gennep. Als u liever mondeling een 
zienswijze kenbaar maakt, bel dan naar 
(0485)  49 41 41 voor het maken van een 
afspraak. Na verloop van de termijn om 
een zienswijze kenbaar te maken, nemen 
wij een defi nitief besluit. 

Het is belangrijk om op het juiste adres 
ingeschreven te staan. Een eventuele 
ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan 
gevolgen hebben voor bijvoorbeeld een 
uitkering, ziektekostenverzekering of het 
aanvragen van een paspoort of rijbewijs. 
Daarnaast kan het gevolgen hebben 
voor de opbouw van AOW. 

De gemeenteraad vergadert
Maandag 19 september 2022 om 20.00 
uur vindt er een besluitvormende 
raadsvergadering plaats o.a. over 
onderstaande onderwerpen.

• Vaststellen bestemmingsplan 
Herontwikkeling voormalige 
steenfabriek Milsbeek

• Ontwerpbegroting 2023 incl. meer-
jarenbegroting 2024-2026 RUD LN

• Wijziging gemeenschappelijke regeling 
Omnibuzz afrekensystematiek 2023 ev.

• Vaststelling bestemmingsplan Rijksweg 
41 Milsbeek

• Vaststelling bestemmingsplan Nieuw 
Erf 15 Heijen

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.



Raadslid aan het woord Crisissfeer
Sinds ik de laatste keer deze column mocht schrijven (in februari) is er veel veranderd in de wereld, in Nederland en daarmee ook in onze 
gemeente. Er is steeds meer en op steeds meer onderwerpen sprake van een crisissfeer.

Met name de dreigende 
energietekorten en de daardoor 
explosief gestegen energiekosten 
voelen voor veel mensen als een 
onheilspellende dreiging. Naast 
de mensen die al langer van 
een (te) laag inkomen moesten 
zien rond te komen, merk je nu 
ook dat bij de middeninkomens 
de geldzorgen en daarmee 
structurele stress steeds meer 
het leven gaan bepalen. Mede 
door de stijgende prijzen van 
energie, stijgen ook de prijzen 
van zo’n beetje alle dagelijkse 

behoeften en er lijkt vooralsnog 
ook geen einde aan te komen. 
Bij de regering lijkt nu langzaam 
maar zeker het besef door te 
dringen dat stevige en structurele 
ondersteuning van al die mensen 
en gezinnen die het echt niet 
meer gaan redden broodnodig is.

Niet alleen de regering, maar 
ook gemeenten hebben hierin 
een belangrijke taak. Veel van 
de ondersteuningsmaatregelen 
zullen via gemeenten bij 
de mensen terecht moeten 

komen. Het is te hopen dat 
gemeentebesturen voldoende 
besef hebben van de nood en de 
urgentie. De menselijke maat bij 
de uitvoering, toegankelijke voor 
iedereen begrijpelijke procedures 
en een welwillende opstelling 
van de gemeente, zijn van het 
grootste belang.

De gemeente zal er alles aan 
moeten doen om al die mensen 
te bereiken en ze te laten weten 
dat ondersteuning ook voor hen 
mogelijk is. Wij als PvdA Gennep 

hebben bij de uitvoering van 
de eenmalige energietoeslag 
voor mensen met een laag 
inkomen gemerkt, dat bij de 
gemeente Gennep bureaucratie 
en verkeerde zuinigheid nog 
wel eens belangrijker gevonden 
worden dan het snel en ruimhartig 
toekennen van ondersteuning.

Dus gemeente Gennep. Geen 
woorden maar daden.  

 Luc Brouwers, PvdA
l.brouwers@gennep.nl

Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning
Gennep – Nijmeegseweg 37 en 39 Het realiseren van een huisaansluiting 

voor de glasvezel (6 september)  
2022-0988

Heijen – Eekhoornstraat 17 Het aanvragen oprit/verlagen stoeprand 
(31 augustus) 2022-0976

Milsbeek – Pottenbakker 68 Het aanleggen van een uitrit (6 september) 
2022-0991

Milsbeek – Sprokkelveld 12 Het bouwen van een berging/garage  
(1 september) 2022-0977

Ottersum – St. Janstraat 1 Het herinrichten van een bestaand pand 
(3 september) 2022-0981

Verleende omgevingsvergunning
Gennep – Pr. Hendrikstraat 32 Het huisvesten van maximaal vier 

personen ten behoeve van kamerverhuur 
(7 september) 2022-0510

Ottersum – Armenbosweg 10 Het stallen van caravans (8 september) 
2022-0667

Verlenging van de beslistermijn (met zes weken)
Gennep – Houtstraat 1 Het starten van een bed & breakfast/

gastenverblijf (7 september) 2022-0738
Gennep – Maaskempweg 1 Het plaatsen van zonnepanelen  

(6 september) 2022-0795
Heijen – Nieuw Erf 8 Het realiseren van verplaatsbare wanden 

in stallen (2 september) 2022-0743

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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