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

Het college besluit:
• de raadsinformatiebrief over het proces 

van het opstellen van het evacuatieplan 
hoogwater vast te stellen;

• de raadsinformatiebrief over 
het Fonds Kwaliteitsverbetering 
Buitengebied 2021 vast te stellen.

Kermis Gennep
Van zaterdag 8 tot en met zondag 
16 oktober vindt de kermis in Gennep 
weer plaats. Dit jaar staan alle attracties 
op het Europaplein, dus ook de attracties 
voor de jongste jeugd. De kermis start 
dagelijks om 14.00 uur.

Sportgala: nomineer uw 
sportheld(en)!

De gemeente Gennep heeft een 
bruisend verenigingsleven met veel 
vrijwilligers. Er worden ook regelmatig 
mooie sportprestaties neergezet. Om 
dit te waarderen en te vieren, vindt 
op vrijdag 16 december 2022 het 
Sportgala plaats, georganiseerd door 
GennepNews, Topic Magazine, Gennep 
Doet Mee en gemeente Gennep. Aan 
de jongste sporters van de gemeente 
wordt ook gedacht. Voorafgaand aan het 
Sportgala is er eerst het Sportgala Junior.

Nomineren
Van 16 september tot en met 24 
oktober 2022 kan iedereen in zeven 
verschillende categorieën nomineren: 
Junior van het jaar (t/m 15 jaar), Junior 
team van het jaar, Talent van het jaar 
(vanaf 16 jaar), Individuele sportprestatie 
van het jaar, Sportprestatie ploeg/
team van het jaar, Coach van het jaar 
en de Sportwaarderingsprijs. Uit alle 
inzendingen kiest de vakjury, op basis van 
aantallen en motivatie, de kanshebbers. 
De genomineerden worden op 
4 november 2022 bekend gemaakt.

Stemmen
Van 4 november tot en met 4 december 
2022 kunt u per categorie online stemmen 
op uw favoriete genomineerden. Samen 
met de stemming van de vakjury levert 
dit de uiteindelijke winnaars op, die op 
16 december in zaal Pica Mare tijdens het 
Sportgala hun prijzen in ontvangst mogen 
nemen.

Meer informatie
Wilt u meer informatie of wilt u het 
nominatieformulier invullen? Kijk dan op 
www.sportgalagennep.com. 

Online bijeenkomst over pgb
De regionale Steunpunten Mantelzorg 
Midden en Noord-Limburg organiseren 
in samenwerking met Per Saldo een 
online voorlichtingsbijeenkomst voor 
mantelzorgers in de regio. De bijeenkomst 
vindt plaats op maandag 10 oktober 
van 19.00 tot 21.00 uur en gaat over het 
persoonsgebonden budget (pgb). 

Met een pgb kunnen mensen die langere 
tijd zorg of ondersteuning nodig hebben dit 
zelf regelen. Een voorlichter van Per Saldo, 
de belangenvereniging van mensen met 
een pgb, vertelt over wat het pgb inhoudt, 
wat er in de praktijk bij komt kijken en 
welke mogelijkheden het kan bieden voor 
mantelzorgers en hun naasten.

Aanmelden is gratis en kan tot en met 
6 oktober door een mail te sturen naar 
k.zwart@synthese.nl. Heeft u zich aangemeld? 
Dan ontvangt u voor de bijeenkomst een 
link om digitaal deel te nemen.

Samen maken we Gennep: de 
Omgevingswet
Op 1 januari 2023 treedt, zoals het er nu naar uit ziet, de Omgevingswet in 
werking. Door deze wet veranderen de regels voor de fysieke omgeving. Denk 
hierbij aan bouwen, wonen, infrastructuur, milieu, natuur, water en erfgoed. Veel 
huidige wetten worden gebundeld en gemoderniseerd en er komt meer ruimte 
voor initiatieven en lokaal maatwerk. Daarnaast stimuleert de Omgevingswet 
participatie door inwoners, ondernemers en organisaties. In Gennep werken we 
met de Omgevingswet onder het motto: Samen maken we Gennep. 

Dit zijn de 4 belangrijkste veranderingen op een rij:

1.  Bestemmingsplannen gaan over naar het Omgevingsplan. Dat betekent 
bijvoorbeeld dat de gemeente zelf bepaalt voor welke bouwactiviteiten een 
vergunning nodig is en voor welke niet.  

2.  Een aantal milieuregels gaat over van de Rijksoverheid naar de gemeenten. 
De gemeenten bepalen zelf in hun Omgevingsplan welke regels ze stellen.

3.  Regels die gaan over de fysieke leefomgeving komen straks allemaal in het 
Omgevingsplan, niet meer in verordeningen als de APV.

4.  Anders dan met de huidige bestemmingsplannen wordt het Omgevingsplan niet 
periodiek herzien. Het wordt voortdurend op onderdelen aangepast.

Meer informatie
Wilt u meer lezen over deze nieuwe wet en wat dit voor Gennep betekent? Kijk dan 
op www.gennep.nl/omgevingswet

In gesprek met inwoners over 
energietransitie  
Wat doet u om de energierekening 
omlaag te krijgen? Wat zou de gemeente 
volgens u moeten doen om van het 
gas te gaan? Wordt u wel voldoende 
geïnformeerd over energiebesparing? 
De gemeente Gennep wil graag met u 
in gesprek om antwoorden te vinden op 
deze vragen. Dat doen we met een bus 
die van maandag 3 tot en met zaterdag 
8 oktober door alle kernen van de 
gemeente rijdt. De uitkomsten van deze 
gesprekken gebruiken wij bij het nemen 
van maatregelen voor de komende jaren. 

In 2040 willen we alle energie die we gebruiken – inwoners, bedrijven en de 
gemeentelijke organisatie – duurzaam opwekken, dus zonder uitstoot van CO2. Er 
zijn verschillende opties om energiebesparing te combineren met zonnepanelen 
op daken, windmolens, zonnevelden en andere manieren om duurzame energie 
op te wekken. Alleen zonnepanelen op alle geschikte daken zou ons slechts 
zo’n 18 procent van het totaal aan energie leveren dat we gebruiken. Op dit 
moment produceren zonnepanelen op Gennepse daken 2 procent van de totale 
energievraag in de gemeente. 

We komen bij u in de buurt 
Hieronder ziet u wanneer de bus bij u in de buurt komt. De bus staat er ongeveer 
van 10.00 tot 16.00 uur (in Ven-Zelderheide alleen in de middag).

Maandag 3 oktober  Ottersum, kerk   

Dinsdag 4 oktober  Gennep, Wilhelminaplein  

Woensdag 5 oktober  Gennep, Europaplein    

Donderdag 6 oktober  Gennep, Europaplein (10.00-13.00 uur)
 Ven-Zelderheide, kerk (13.00-16.00 uur) 

Vrijdag 7 oktober  Milsbeek, Kerkstraat    

Zaterdag 8 oktober  Heijen, d’n Toomp    



Raadslid aan het woord De Bloemenstraat fleurt op 
In de vorige column schreef ik dat ik me de komende jaren in wil zetten om de gemeente Gennep nog mooier te maken dan deze al is. 
Afgelopen raadsvergadering zijn we daar samen een grote stap verder mee gekomen. Deze avond stond onder andere de vaststelling van 
het bestemmingsplan steenfabriek Milsbeek op de agenda. Iedereen die mij kent, weet dat ik al mijn hele leven (met uitzondering van een 
aantal korte uitstapjes) woon in Milsbeek op de Bloemenstraat. 

De steenfabriek, ook gelegen 
aan de Bloemenstraat, is al 
jaren niet meer in gebruik. 
Het is op dit moment een 
groot, leegstaand en verlaten 
fabrieksterrein dat steeds 
meer begint te vervallen. 
Een doorn in het oog van 
vele dorps- en buurtgenoten, 
waaronder ikzelf. Jarenlang 

was er discussie over wat te 
doen met het grote terrein. 
En in al die jaren is het er niet 
veel fraaier op geworden in 
de Bloemenstraat. Gelukkig is 
vrij recent het asbest van het 
dak gehaald, maar het blijft 
jammer van deze plek. Maar 
de kogel is eindelijk door de 
kerk: het bestemmingsplan is 

gewijzigd van industrie naar 
woningbouw. 
 
20 woningen komen op de plek 
van deze voormalige fabriek 
en er zijn plannen om de 
kenmerkende schoorsteen te 
behouden. We zullen nog even 
geduld moeten hebben tot er 
gestart gaat worden met de 

sloop, maar dat we erop vooruit 
gaan moge duidelijk zijn. De 
Bloemenstraat zal een nog 
mooier stukje Milsbeek worden. 
Iets waar ik als ‘buurtbewoner’ 
trots op kan zijn.  

Dick van Dijck, CDA
d.vandijck@gennep.nl 

Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning
Milsbeek – Heiveld 26 Het verbouwen van een bestaande woning 

(16 september) 2022-1018
Milsbeek – Steenweg Het bouwen van een CLT-woning (15 

september) 2022-1016
Ven-Zelderheide – Kleefseweg 36 Het verbouwen van een woning (14 

september) 2022-1012

Verleende omgevingsvergunning
Ven-Zelderheide – Waldstraat 5a Het realiseren van kleedruimtes t.b.v. een 

voetbalclub (20 september) 2022-0678

Verlenging van de beslistermijn (met zes weken)
Gennep – Wilhelminaplein 4 Het verplaatsen van de 

winkelwagenopstelplaats (16 september) 
2022-0900

Heijen – Dennenlaan 7 Het uitbreiden van een woning met 
een kelder en aanbouw (15 september) 
2022-0873

Heijen – Sleedoornstraat 8 Het plaatsen van een dakkapel 
(19 september) 2022-0885

Besluit melding lozing buiten inrichting
Gennep – Nijmeegseweg 15 Het realiseren van een gesloten 

bodemenergiesysteem (25 juli) 2022-0862

Besluit milieumelding
Gennep – Wilhelminaplein 4 Het veranderen van het bedrijf (11 juli) 

2022-0804
Gennep – Zandstraat 56 Oprichting van Domino’s Pizza (2 juni) 

2022-0646
Heijen – De Grens 28 Het vervangen van installaties (27 juli) 

2022-0871

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)

Sla de herfst niet over als plantseizoen
De afgelopen jaren is de focus voor het planten geheel in het voorjaar komen te 
liggen. Maar ook de herfst is een uitstekende periode om te planten en wie in 
het najaar op slimme wijze aan de slag gaat, kan het hele jaar door genieten van 
een mooie en levendige tuin. Het najaar is daarom uitgeroepen tot Het Vergeten 
Plantseizoen.

Voordelen
Het planten in het najaar heeft diverse voordelen: in de nazomer is de bodem nog 
warm en slaan de planten beter aan. Daarnaast is het veel vochtiger dan in het 
voorjaar en hoeft u minder vaak en minder lang water te geven dan in het voorjaar. 

Geschikte planten
In het begin van de herfst kunt u alles wat u in een pot koopt in de tuin zetten. Dat 
heeft dan mooi de tijd om voor de winter vast te wortelen. Oktober is de maand om 
bijvoorbeeld rozen te planten. Vanaf medio november, als de natuur in winterrust 
gaat, is het een heel geschikte tijd om bomen, heesters en hagen te planten. 

Meer informatie
Wilt u meer weten over Het Vergeten Plantseizoen? Kijk dan op 
www.vergetenplantseizoen.nl.

Voornemen uitschrijven uit de Basisregistratie Personen 
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 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 D. 
Nieuwenhuis (geboren 01-01-1990) en J. van de Graaf (geboren 26-10-1952), die per 
27 september 2022 worden uitgeschreven naar Onbekend. 

Bovengenoemde personen kunnen een zienswijze schriftelijk kenbaar maken tot 
25 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 definitief 
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.
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