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

Het college besluit:
• de antwoordbrief op de schriftelijke 

vragen van raadslid M. van den 
Bogaart- Koster over de tijdelijke 
opvang van asielzoekers binnen de 
Veiligheidsregio vast te stellen;

• de raadsinformatiebrief ‘Evaluatie 
en vervolg Programma Sturing & 
Inkoop’ vast te stellen;

• het ontwerpbestemmingsplan 
‘Ringbaan 6 te Milsbeek’ ter inzage te 
leggen.

  Besluit uitschrijven uit de 
basisregistratie personen 

Het college van B&W gaat 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 zij in 
de BRP van de gemeente Gennep staan 
ingeschreven. Dat wil zeggen dat zij voor 
de gemeente, administratief gezien, 
verblijven op een onbekend adres en 
formeel niet meer in Nederland wonen. 
Het gaat om Y. Kutsenko (geboren
29-06-1999) en V. Kutsenko (geboren 
11-09-2016), die per 23 augustus 2022 
zijn uitgeschreven naar Onbekend. 

Belanghebbenden kunnen per brief 
een bezwaarschrift indienen tegen dit 
besluit. Doe dit voor 1 november 2022 
bij het college van B&W van Gennep, 
postbus 9003, 6590 HD in Gennep. 
Onderteken het bezwaarschrift en 
vermeld in ieder geval uw naam en 
adres, de datum, het besluit waar u 
het niet mee eens bent en de redenen 
hiervoor. Als u beschikt over een 
elektronische handtekening (DigiD) 
kunt u ook digitaal bezwaar maken 
via www.gennep.nl/bezwaarmaken.

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. 
Daarnaast heeft het gevolgen voor de 
opbouw van AOW. 

Als u uitgeschreven bent naar het 
buitenland of Onbekend dan hebben 
wij uw gegevens overgedragen aan de 
Registratie Niet-ingezetenen (RNI) bij de 
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. Een 
overzicht van de RNI-loketten staat op 
www.rijksoverheid.nl.

Subsidie opleiding 
jeugdtrainers
Provincie Limburg heeft de Subsidie 
Opleiding Jeugdtrainers 2021-2022 
nog opengesteld tot 30 december 
2022. Tot dan is het mogelijk voor 
amateursportverenigingen om subsidie 
aan te vragen voor het opleiden van 
jeugdtrainers. Zo wil de provincie 
bijdragen aan de sportparticipatie van 
de jeugd door te investeren in meer en 
beter opgeleide jeugdtrainers. Goed 
opgeleide jeugdtrainers maken sport 
voor jongeren niet alleen leuker, 
maar ook gezonder. Het te verstrekken 
subsidiebedrag bedraagt maximaal 
€ 500 per amateursportorganisatie. 
Kijk voor meer informatie en de 
voorwaarden op 
www.limburg.nl/subsidies. 

Kermissen Milsbeek en 
Ottersum
De komende twee weekenden staan in 
het teken van de kermissen in Milsbeek 
en Ottersum. Van zaterdag 24 tot en 
met dinsdag 28 september vindt op het 
Schuttersplein in Milsbeek de kermis 
plaats. Een week later, van zaterdag 1 
tot en met dinsdag 4 oktober is de 
kermis in Ottersum, op het St. Jozefplein. 
Beide kermissen starten dagelijks om 
14.00 uur. 

College bezoekt Sandmate in Ottersum
Op dinsdag 13 september bezocht het college van B&W Sandmate in Ottersum. 
Daar worden duurzame producten, zoals tassen, woonaccessoires en relatie-
geschenken, gemaakt van herbruikbare materialen en verkocht. Deze producten 
worden samen met een team van jongeren en ouderen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt gemaakt. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met het lokale 
arbeidsontwikkelbedrijf INTOS.

Tweede kans
Het college werd 
tijdens het bezoek 
rondgeleid door 
Sandra Wagelmans, 
de eigenaresse en 
oprichtster van 
Sandmate. Het was 
inspirerend om rond te 
kijken in het atelier en 
de winkel. Het college 
is ontzettend trots op 
deze onderneemster, 
die spullen een tweede 
leven geeft en mensen 
een tweede kans!

 WoonHulp WijkLeerbedrijf zoekt 
nieuwe studenten
In januari 2022 startte het WoonHulp WijkLeerbedrijf Gennep. Een initiatief dat 
deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt opleidt en begeleidt naar een 
ondersteunende baan in de zorg. Het Woonhulp WijkLeerbedrijf is nu op zoek naar 
nieuwe studenten.

Het WoonHulp 
WijkLeerbedrijf is er 
voor alle inwoners 
van Gennep die een 
steuntje in de rug 
kunnen gebruiken. 
De hulp die vanuit 
het WoonHulp 
WijkLeerbedrijf wordt 
gegeven is informeel. 
Dat wil zeggen dat 
het hulp is die ook 
door een familielid, buren of vrienden gegeven kan worden. Helaas heeft niet 
iedereen deze mogelijkheid. Denk aan samen boodschappen doen, een wandeling 
of praatje maken of hulp bij het huishouden. Het mes snijdt dus aan twee 
kanten: wijkbewoners krijgen hulp die zij nodig hebben en de deelnemers doen 
werkervaring op, ronden op deze manier hun opleiding af en vinden hun weg naar 
de arbeidsmarkt bij één van de aangesloten zorgpartners.

Wilt u graag een opleiding volgen tot WoonHulp? Neem dan contact op met 
Nicole Derks via 06-44061872. Meer informatie vindt u op 
www.calibrisadvies.nl/woonhulpwijkleerbedrijfgennep. 

GGD Gezondheidsmonitor
Bijna 65.000 inwoners van Limburg ontvangen eind deze maand een uitnodiging 
van de GGD om mee te doen aan de GGD Gezondheidsmonitor 2022. Zij krijgen 
vragen over gezondheid, welzijn en leefstijl. 

Resultaten
De resultaten geven bijvoorbeeld inzicht in hoe het met de inwoners van Limburg 
gaat en de gevolgen van de coronaperiode op de gezondheid van inwoners. Heeft 
u of iemand uit uw naaste omgeving ook een uitnodiging ontvangen voor de 
Gezondheidsmonitor 2022? Doe mee en geef aan hoe gezond u zich voelt. De eerste 
onderzoeksresultaten maakt de GGD in de loop van 2023 bekend.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.ggdlimburgnoord.nl. 



Raadslid aan het woord Vrijwilligers: het cement van je vereniging 
Erg bemoedigend zijn de recente geluiden uit de vrijwilligerswereld niet. Het wordt steeds moeilijker functies te vervullen. Mensen zijn 
nauwelijks meer te porren voor onbetaald werk. Toch zijn de kopstukken uit het veld niet somber. Het wordt niet minder, maar anders. 
De moderne vrijwilliger zapt en vraagt zich steeds af: what’s in it for me? Korte klussen met een kop en een staart zijn de trend. “Mensen 
zitten niet te wachten op de ballast van een organisatie, zoals vergaderingen en besprekingen.”

Binnen een vereniging spelen 
vrijwilligers een belangrijke 
rol. Zonder de inzet van deze 
mensen zou een vereniging het 
erg moeilijk hebben. Het is dus 
belangrijk goed om te gaan met 
je vrijwilligers, maar dat gaat 
niet vanzelf. Het wordt steeds 
belangrijker om als vereniging 
voldoende aandacht te besteden 
aan het werven en behouden 
van vrijwilligers. In tegenstelling 

tot ‘vroeger’ is het niet meer 
vanzelfsprekend dat leden ook 
op andere gebieden hun steentje 
bijdragen. Dus moet je hier 
bewust mee omgaan en hier 
aandacht aan besteden.

De afgelopen periode hebben we 
van steeds meer verenigingen 
signalen ontvangen dat functies 
moeilijker in te vullen zijn, wat 
vervolgens ten koste gaat van het 

verenigingsleven. Heel recent zijn 
de noodkreten van het bestuur bij 
Vitesse ‘08 en Flamingo’s ‘56. 

Gezonde lokale verenigingen en 
culturele organisaties zijn van 
groot belang voor de leefbaarheid 
van de dorpskernen. Ze dragen 
in belangrijke mate bij aan de 
gezondheid van onze inwoners 
en aan de sociale samenhang 
in de samenleving. Wanneer 

verenigingen en organisaties 
steun nodig hebben op welke 
manier dan ook, kunnen ze bij de 
gemeente Gennep en/of bij CDA 
Gennep terecht, waarna er samen 
wordt gekeken naar mogelijke 
oplossingen. Kunnen wij wat 
betekenen voor jouw vereniging/
organisatie? Laat het ons dan 
weten. 

Yanick Cillessen, CDA
y.cillessen@gennep.nl 

Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning
Gennep – Picardie 100 Het bouwen van een bijgebouw
  (12 september) 2022-1005
Heijen – Sleen 19 Het bouwen van een tuinhuis 
 (13 september) 2022-1011
Milsbeek – Langstraat 86 Het herbouwen van een bijgebouw elders 

op perceel (9 september) 2022-1004
Ottersum – Biezendijk 1 Het legaliseren van een inrit-uitweg  

(12 september) 2022-1003
Ottersum – Moerasweg 6 Het realiseren van een africhtingshal voor 

paarden (12 september) 2022-1008
Verleende omgevingsvergunning
Gennep – Maaskempweg 1 Het plaatsen van zonnepanelen  

(8 september) 2022-0795
Gennep – Spoorstraat 137 Het kappen van een boom (7 september) 

2022-0823
Ottersum – Siebengewaldseweg 7 Toepassingslocatie grond – aanleg 

uitzichtheuvel (12 september) 2022-0766
Overige verleende vergunningen
Gemeente Gennep Melding evenementen, straat- en 

buurtfeesten: het organiseren van een 
buitenrit me paarden en honden  
(13 september) 2022-0980

Milsbeek – Schuttersplein Evenementenvergunning: kermis  
(15 september) 2022-0889

Milsbeek – nabij Zwarteweg 10  Evenementenvergunning: kermis in tent
en Kempkesweg (19 september) 2022-0550
Ottersum – St. Jozefplein Evenementenvergunning: kermis  

(15 september) 2022-0888

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. 
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Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit Wet Geluidhinder
Het college van B&W maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Ringbaan 6 
Milsbeek’ ter inzage ligt. Deze publicatie is tevens de aankondiging op grond van artikel 
1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening voor het voornemen tot het voorbereiden van een 
nieuw bestemmingsplan voor Ringbaan 6 te Milsbeek. 

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de toevoeging van een woning die ontstaat 
door woningsplitsing op het perceel aan de Ringbaan 6 te Milsbeek (kadastraal 
bekend als gemeente Ottersum, sectie D, nummer 4565). In samenhang met het 
ontwerpbestemmingsplan maakt het college van B&W bekend dat zij ingevolge artikel 
83 en artikel 110 van de Wet geluidhinder voornemens zijn tot vaststelling van hogere 
grenswaarden wegverkeerslawaai. De hogere grenswaarde heeft betrekking op het 
bestemmingsplan ‘Ringbaan 6 te Milsbeek’. 

Het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit met bijbehorende stukken liggen 
vanaf 20 september 2022 voor zes weken ter inzage in het gemeentekantoor 
van Gennep. Het ontwerpbestemmingsplan is ook te raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Tot en met 1 november 2022 kan eenieder een schriftelijke 
zienswijze naar voren brengen tegen het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit 
bij de gemeenteraad van Gennep, t.a.v. B&W van Gennep, Postbus 9003, 6590 HD Gennep. 


