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

Het college:
• stelt het ontwerp van de 

Programmabegroting 2023 en de 
Meerjarenbegroting 2024-2026 vast;

• informeert de raad per brief over de 
prestaties van de ambulancezorg;

• stelt de wijziging beleidsregel 
eenmalige energietoeslag 2022/2023 
gemeente Gennep vast.

 Wijziging eenmalige energietoeslag
De energieprijzen zijn de afgelopen maanden hard gestegen. In juni werd al 
bepaald dat huishoudens met een laag inkomen een energietoeslag van € 800 
netto ontvangen. In augustus werd dit verhoogd naar € 1.300. Nu hebben we ook 
de vermogensgrens verhoogd. 

ls alleenstaande mag u een vermogen hebben tot € 15.000. Als alleenstaande ouder 
of gehuwde mag u een vermogen hebben tot € 30.000. Heeft u voor 1 oktober 
2022 de energietoeslag aangevraagd, voldoet u nu wel aan de vermogensgrens 
en is uw aanvraag eerder afgewezen op uw vermogen? Dan hoeft u niets te doen. 
De gemeente herziet u aanvraag en u ontvangt daarna automatisch de eenmalige 
energietoeslag. U ontvangt hierover een brief.

Heeft u nog geen energietoeslag aangevraagd? 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.

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

Op dinsdag 11 oktober is er tussen 14.00 uur en 16.00 uur prikkelarme kermis. De 
muziek wordt dan zachter afgespeeld dan normaal en de attracties draaien wat 
langzamer. Vrijdag 14 oktober staat in het teken van Halloween. Het kermisterrein 
is die dag aangekleed in Halloweenstijl en ’s middags vinden er verschillende 
activiteiten plaats. In de avond lopen er live actors over het terrein.

Aftrap Toekomstvisie Gennep 2040
Maandag 26 september trapte 
burgemeester Hans Teunissen het 
project Toekomstvisie Gennep 2040 
af. Op het Elzendaalcollege kregen 
vierdejaars leerlingen een gastles 
van Future Consult, het bureau dat 
de Toekomstvisie samen met de 
gemeente en inwoners vorm gaat 
geven. 

De komende tijd gaan we samen met 
onze inwoners aan de slag om een 
visie op te stellen over hoe Gennep er in 2040 uit moet zien. Deze leerlingen werd 
gevraagd wat ze goed en minder goed vinden aan onze gemeente en hoe ze de 
toekomst van Gennep zien. Het was een zeer geslaagde dag!

Werkzaamheden 
begraafplaats Gennep

Van 4 tot en met 21 oktober worden 
er op de algemene begraafplaats 
aan de Kampweg 1 in Gennep 71 
graven geruimd. De werkzaamheden 
vinden plaats van maandag t/m 
vrijdag tussen 08.00 en 16.00 uur. 
De locaties waar de graven worden 
geruimd worden afgeschermd met 
schermen. Het is mogelijk dat sommige 
graven tijdelijk minder toegankelijk 
zijn. De begraafplaats blijft verder 
voor iedereen toegankelijk. Door 
weersomstandigheden kunnen de 
werkzaamheden uitlopen. 

 Werkzaamheden Kranenveld

In opdracht van gemeente Gennep 
werkt Arie Laarakkers BV van maandag 
17 oktober t/m vrijdag 11 november 
2022 aan de reconstructie van het 
laatste deel van het Kranenveld in 
Heijen, ter hoogte van huisnummers 
38 en 40. De werkzaamheden bestaan 
hoofdzakelijk uit de aanleg van een 
aparte regenwaterriolering, vervanging 
van de bestaande asfaltverharding 
en het vernieuwen van de goten en 
de kolken. Het werkvak is tijdens de 
werkzaamheden afgesloten voor 
doorgaand verkeer. Kijk voor 
meer informatie op 
www.gennep.nl/kranenveld. 

Begrotingen vastgesteld

Met trots heeft het college van B&W de 
Begroting 2023 en Meerjarenbegroting 
2024-2026 vastgesteld. Er is veel extra 
geld uitgetrokken voor de nieuwe 
plannen uit het collegeprogramma. 
We halen geld uit reserves om extra 
te investeren in bouwen in de kernen. 
De begroting is meerjarig sluitend. 
Op 7 november ligt de begroting ter 
vaststelling voor aan de gemeenteraad. 
Wilt u inzicht in de plannen van onze 
gemeente voor 2023 en wat hiervoor 
fi nancieel begroot is? Dat kan via 
gennep.begroting-2023.nl. Bij het 
gemeentekantoor kunt u daarnaast een 
papieren exemplaar inzien.

Lob van Gennep verhuisd
Onlangs heeft het project Lob van 
Gennep intrek genomen in de pastorie 
in Milsbeek aan de Kerkstraat 25. 
Voorheen werkte de projectgroep vanuit 
de voormalige kapperszaak in Ottersum. 
In Milsbeek is ook gelegenheid voor het 
houden van spreekuren. Maak hiervoor 
een afspraak via info@lobvangennep.nl
of 088-8890354.

Bestemmingsplan voormalige 
steenfabriek
Gemeente Gennep heeft een 
bestemmingsplan voor de voormalige 
steenfabriek in Milsbeek vastgesteld. 
Het bestemmingsplan maakt 
woningbouw op de locatie van de 
voormalige steenfabriek mogelijk. 
Het bestemmingsplan en het besluit 
van de gemeenteraad liggen vanaf 6 
oktober 2022 voor 6 weken ter inzage 
in het gemeentekantoor van Gennep. 
Tot en met 17 november 2022 kunnen 
belanghebbenden een beroepschrift 
indienen. Het bestemmingsplan is ook te 
raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.
nl (NL.IMRO.0907.BPSteenfabriekMIL-
VA01). Onder ‘Documenten’ vindt u de 
procedure voor het indienen van een 
beroepschrift.

Informatiepunt Bibliotheek Gennep 
geopend
Het vinden van informatie of iets 
regelen met de overheid gaat 
steeds vaker via de computer. 
Dat is niet voor iedereen 
makkelijk. Op donderdag 27 
september opende wethouder 
Frank Pubben daarom een 
Informatiepunt in de Bibliotheek 
Gennep. Dat deed hij door 
een piñata in de vorm van een 
vraagteken stuk te slaan. 

Bij het Informatiepunt kan iedereen terecht met allerlei vragen, bijvoorbeeld over 
huur- en zorgtoeslag, DigiD, belasting, rijbewijs, (verkeers)boetes, pensioen en 
uitkering. Het Informatiepunt is gratis toegankelijk en is geopend op dinsdag van 
14.00 tot 17.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 13.00 uur. U kunt uw vraag ook 
telefonisch of per mail stellen via (0485) 74 50 35 of informatiepunt@biblioplus.nl.



Raadslid aan het woord Op de bres
Op 17 september hebben wij vanuit Gennep deelgenomen aan het door de SP georganiseerde Prinsjesdagprotest. Hierbij werd 
aangedrongen op een prijsplafond voor energieprijzen, lagere BTW op boodschappen en accijnzen op brandstoffen, afschaffen eigen 
risico, goedkoper OV en bevriezen van de huren. Dat dergelijke manifestaties nodig zijn! Jammer dat er niet meer deelnemers uit Gennep 
waren, want ook wij hebben te maken met de gevolgen van de crisis. Gelukkig heeft de regering nu de gasprijzen bevroren, al is de 
uitwerking daarvan bij het schrijven van deze column nog onduidelijk.

energietoeslag. Dat bleken naast 
134 bestaande contacten van 
de gemeente 341 huishoudens 
te zijn, waarvan er 60 zijn 
afgewezen. Ik vind het aantal 
aanvragen erg laag voor 
onze gemeente en het aantal 
afgewezen te hoog. 

In de raad van 19 september 
is afgesproken dat het bedrag 
van de vermogenstoets wordt 

verhoogd naar €30.000,00 voor 
meerpersoonshuishoudens en 
€15.000,00 voor alleenstaanden. 
Ook zou het college, als de 
aanvrager een beroep doet op de 
hardheidclausule van de regeling 
(hierbij kan het college afwijken 
van de regeling), hier ruimhartig 
mee omgaan. 

Ik roep hierbij allen die nu wel 
in aanmerking kunnen komen 

op een nieuwe aanvraag in te 
dienen.  En ook als het vermogen 
iets te hoog is, maar als u kunt 
aantonen dat dit noodzakelijk is 
voor aanschaf van bijvoorbeeld 
een huis, een beroep te doen op 
die hardheidsclausule.

Er zijn ook andere positieve 
zaken te vermelden, een 
ervan is de herontwikkeling 
van het steenfabriekterrein 

in Milsbeek. Eindelijk wordt 
een onaantrekkelijk deel van 
onze gemeente omgevormd 
tot een woonwijk. Voor nieuwe 
woningbouwplannen zal de SP 
zich blijvend inzetten voor zoveel 
mogelijk ruimte voor sociale 
woningbouw.

Hans Frentz, SP
h.frentz@gennep.nl 

Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning
Heijen – Hoofdstraat 4 Het verplaatsen van vloeistoftanks  

(28 september) 2022-1055
Ven-Zelderheide – Scheidingsweg 6 Het realiseren van een verplaatsbare 

mantelzorgwoning (27 september)  
2022-1051

Verleende omgevingsvergunning
Gennep – Wilhelminaplein 4 Het (ver)plaatsen van een gaskoeler  

(26 september) 2022-0796
Gennep – Wilhelminaplein 4 Het verplaatsen van de winkelwagen-

opstelplaats (26 september) 2022-0900
Heijen – Heikampseweg 18 Het aanleggen van een oprit  

(22 september) 2022-0886
Overige verleende vergunningen
Gemeente Gennep Vergunning obstakels op openbare weg: het 

interviewen van bewoners i.c.m. het plaatsen 
van een bus (29 september) 2022-1053

Gennep – De Groes Vergunning obstakels op openbare weg:  
het stallen van woontrailers en caravans  
(29 september 2022-1029

Gennep – Europaplein Evenementenvergunning: kermis Gennep  
(3 oktober) 2022-1014

Gennep – Spoorstraat 103 APV-vergunning: het plaatsen van een tent 
(30 september) 2022-1026

Heijen Collectevergunning (29 september)  
2022-1059

Heijen Collectevergunning van 10 oktober tot  
14 oktober 2022 (23 september) 2022-1015

Ottersum Collectevergunning van 30 september tot 
3 oktober 2022 (23 september) 2022-0748

Ven-Zelderheide Collectevergunning (23 september)  
2022-1020

Besluit melding lozing buiten inrichting
Gennep – Heijenseweg 31 Het realiseren van een bodemenergie-

systeem (23 september) 2022-1044
Besluit milieumelding
Heijen – De Grote Heeze 54c Het starten van een bedrijf (24 november) 

2021-1255

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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In de voorbereidende raad 
van 5 september heb ik 
nagevraagd hoeveel aanvragen 
er waren ingediend voor de 

Aanmelden Mantelzorgmarkt voor ondernemers
Na een afwezigheid van twee jaar jaar als gevolg van de coronamaatregelen, 
wordt in 2022 de Mantelzorgmarkt weer georganiseerd ter waardering van de 
mantelzorgers. Op deze markt krijgen mantelzorgers de mogelijkheid om voor een 
tegoed van € 100,- producten of diensten aan te schaffen bij lokale ondernemers. 
Bovendien fungeert de markt als een ontmoetingsmoment en een welverdiend 
dagje uit. 

De Mantelzorgmarkt wordt gehouden op vrijdag 18 november van 16.00 tot 20.00 
uur in zaal Pica Mare. Ieder niet-filiaal gestuurd bedrijf uit de gemeente Gennep kan 
zich inschrijven om deel te nemen aan de Mantelzorgmarkt. Op de markt is plaats 
voor zo’n 36 ondernemers. De commissie zal opteren voor een zo’n breed mogelijk 
aanbod en selecteren op basis van volgorde van inschrijving. Inschrijven kan tot 15 
oktober 2022 met een mail naar bedrijvenloket@gennep.nl. Meer informatie staat 
op www.gennep.nl/mantelzorgmarkt. 

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Nieuw Erf 15 Heijen’

De gemeenteraad van Gennep heeft op 19 september 2022 het bestemmingsplan 
‘Nieuw Erf 15 Heijen’ vastgesteld. Het plan ziet op het wijzingen van de agrarische 
bestemming van het perceel in een woonbestemming met verblijfsrecreatie, een 
horecaterras en een brocante verkooppunt aan het Nieuw Erf 15 in Heijen. 

Inzage
Het besluit van de gemeenteraad en het bestemmingsplan liggen van 6 oktober 
2022 tot en met 17 november 2022 ter inzage in het gemeentekantoor van Gennep. 
Het plan is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0907.
BP22127NWEERF15HEI-ON01). 

Beroep
Tot en met 17 november 2022 kunnen belanghebbenden een beroep instellen 
tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad. Dit kan bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
Een beroep heeft geen schorsende werking. Het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan treedt in werking op 18 november 2022. Om dit te voorkomen 
kan degene die een beroepschrift heeft ingediend, verzoeken om een voorlopige 
voorziening te treffen. Dit kan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Besluit uitschrijven uit de basisregistratie personen (BRP) 

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 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 per 6 
september 2022 worden uitgeschreven naar Onbekend. 

Bezwaar maken
Belanghebbenden kunnen hiertegen tot 15 november 2022 een bezwaarschrift 
indienen. Stuur dit naar 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.

Kinderlezing bij Tourist Info Gennep
Kinderboekenschrijver Gerard Sonnemans geeft op zaterdagmiddag 8 oktober 2022 
om 13.00 uur, in de Kinderboekenweek, een interactieve kinderlezing. De titel van de 
lezing is: ‘De geschiedenis van Gennep in ooievaarsvlucht’. De lezing is geschikt voor 
kinderen tussen de 6 en de 12 jaar. Ook ouders zijn van harte welkom.

De lezing is gratis en vindt plaats in de raadzaal van het oude stadhuis aan de Markt 
in Gennep. Gerard Sonnemans, die drie historische kinderboeken over Gennep 
schreef, vertelt alles over de geschiedenis van onze gemeente. Na afloop van de 
lezing zijn de kinderboeken van Gerard Sonnemans op de benedenverdieping bij 
Tourist Info Gennep te koop en signeert hij gekochte exemplaren. 


