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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 4 oktober 2022. Op 
www.gennep.nl/besluiten vindt u meer 
informatie.

Het college:
• stelt aan de gemeenteraad voor de 

Lokale Woonvisie ‘Samen bouwen 
we een thuis voor iedereen’ vast te 
stellen;

• stelt aan de gemeenteraad voor de 
bestemmingsplannen Langehorst 
2d en 13 Ven-Zelderheide, 
Aaldonksestraat 9a Ottersum en 
Duivenakkerstraat 41a Gennep vast 
te stellen;

• informeert de raad per brief over 
het jaarverslag Adviesraad Sociaal 
Domein 2021.

Leerlingen Gennepse scholen ontbijten 
met burgemeester
Op woensdag 5 oktober 
2022 ontbeten 27 kinderen 
met burgemeester Hans 
Teunissen in de raadzaal 
in het stadhuis van 
Gennep. Van bijna alle 
scholen in de gemeente 
Gennep schoven 
leerlingen aan bij het 
ontbijt.

Het ontbijt werd verzorgd door Arts Bakkers. Na het eten kregen de kinderen de 
kans om vragen te stellen aan de burgemeester. Hij vertelde over zijn werkdag, 
vrijetijdsbesteding en beantwoordde vragen over onder andere de kermissen in 
Gennep en in de kernen. 

Gezond ontbijten
Het Burgemeestersontbijt is een vast onderdeel van het Nationaal Schoolontbijt. 
Daarbij gaat het om het welzijn en de gezondheid van alle Nederlandse kinderen. 
Het is namelijk een feit dat veel kinderen niet, niet altijd of niet gezond ontbijten. 
Met het Burgemeestersontbijt en het Nationaal Schoolontbijt is er extra aandacht 
voor het belang van een gezond ontbijt bij kinderen.

Denk mee over de toekomst van de 
gemeente Gennep
Hoe ziet de gemeente Gennep eruit in 2040? De toekomst van de gemeente 
Gennep creëren we samen. De komende tijd werken we daarom met onze 
inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties aan een gezamenlijke 
toekomstvisie. Denkt u ook mee? 

De gemeente wil ook in de toekomst aantrekkelijk blijven om te wonen, werken 
en recreëren. Een toekomstvisie kan daarbij helpen. Door met elkaar te bepalen 
hoe de toekomst voor Gennep eruit kan zien, kunnen we beter en gerichter keuzes 
maken.

Om te komen tot een toekomstvisie, is eind september een offi  ciële aftrap geweest 
met leerlingen van het Elzendaalcollege. Samen met burgemeester Hans Teunissen 
bespraken zij wat er moet blijven in de gemeente Gennep en wat er momenteel 
ontbreekt. Ook hadden zij veel mooie ideeën voor hun gemeente in de toekomst. 

De komende maanden krijgt iedereen de kans om mee te denken en te praten. 
Zo ontvangt een aantal willekeurig geselecteerde inwoners binnenkort een 
ansichtkaart in de brievenbus. Op deze kaart kunnen zij hun toekomstdroom voor 
de gemeente Gennep schrijven en deze gratis terugsturen naar de gemeente. Ook 
als u geen ansichtkaart hebt ontvangen kunt u uw mening geven, bijvoorbeeld via 
een online vragenlijst. Verder organiseren we verschillende activiteiten, zoals een 
jongerencafé en een kernentour.

Kijk voor meer informatie op www.gennep.nl/toekomstvisie. Daar vindt u onder 
andere de link naar de online vragenlijst en de agenda met de geplande activiteiten. 
Hier vindt u ook een video van de aftrap op het Elzendaalcollege.

Vastgesteld bestemmingsplan 
‘Rijksweg 41 Milsbeek’
Gemeente Gennep heeft het 
bestemmings  plan ‘Rijksweg 41 Milsbeek’ 
vastgesteld. Het plan gaat over de 
ontwikkeling van het perceel Rijksweg 41 
in Milsbeek ten behoeve van de omzetting 
van een agrarisch bouwvlak naar een 
woonbestemming op het perceel Rijksweg 
41. Het bestemmingsplan en het besluit 
van de gemeenteraad liggen vanaf 13 
oktober 2022 voor 6 weken ter inzage 
in het gemeentekantoor van Gennep. 
Tot en met 23 november 2022 kunnen 
belanghebbenden een beroepschrift 
indienen. Het bestemmingsplan is ook te 
raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.0907.BP22147RIJKSW41MIL-
VA01). Onder ‘Documenten’ vindt u in de 
bekendmaking de procedure voor beroep. 

Alzheimercafé in Gennep
Op maandag 17 oktober van 19.00 tot 
20.30 uur vindt er in de Kenniskeuken in 
de Bibliotheek Gennep een Alzheimer-
café plaats. Tijdens de avond wordt 
stilgestaan bij de gevolgen van de 
corona(maatregelen). Daarnaast is er 
aandacht voor het organiseren van de 
juiste hulp en ondersteuning. Ook is er 
uiteraard de gelegenheid om vragen te 
stellen. Kijk voor meer informatie op 
www.alzheimer-nederland.nl of neem 
contact op met 06-33040335.

De gemeenteraad vergadert

Maandag 17 oktober 2022 om 20.00 
uur vindt er een voorbereidende 
raadsvergadering plaats, onder 
andere over onderstaande 
onderwerpen.

• Financiële bijstelling project 
‘Opwaardering MFA Heijen

• Vaststellen van de Lokale Woonvisie: 
‘Samen bouwen we een thuis voor 
iedereen’

• Reglement van orde van de raad van 
Gennep 2022

• Verordening instelling 
vertrouwenscommissie benoeming, 
herbenoeming burgemeester

• Mandaat Wet open overheid
• Wijziging Gemeenschappelijke regeling 

toezicht openbaar onderwijs
• Vaststelling bestemmingsplanen 

Langehorst 2d en 13 Ven-Zelderheide, 
Aaldonksestraat 9a Ottersum en 
Duivenakkerstraat 41a, Gennep

Op www.gennep.nl/gemeenteraad vindt 
u meer informatie. De vergadering wordt 
via de website van de gemeente en de 
kanalen van Gennep News uitgezonden.

Energiecoaches gezocht! 
Energiebesparing is voor veel mensen urgenter dan ooit. Maar waar begin je? Waar 
gaat het grootste deel van de energierekening aan op? Welke maatregelen kun je 
makkelijk zelf nemen, zonder hulp van een installateur? 

Gemeente Gennep is op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om anderen 
te helpen om energie te besparen. Voorkennis is niet nodig: u krijgt een training 
aangeboden (inclusief praktijkbegeleiding door het Energiecafé Mook en Middelaar). 
Wel belangrijk zijn sociale vaardigheden en een hart voor duurzaamheid. Ook moet 
u minimaal 8 uur per maand beschikbaar zijn. Wilt u meer weten? Meld u aan via 
a.veenstra@gennep.nl of 06-42544389. Ook als u geen energiecoach wilt worden, 
maar wel wilt helpen bent u van harte welkom!

Bouwkavel te koop 

De gemeente heeft 1 bouwkavel 
te koop aan de Kluizenaarstraat in 
Ven-Zelderheide. De kavel heeft een 
oppervlakte van 561 m² en kost
€ 86.710,- plus kosten koper. Meer 
informatie over de kavel en de 
verkoopvoorwaarden is te vinden op 
www.gennep.nl/bouwkavels. U kunt uw 
belangstelling kenbaar maken tot en 
met 31 oktober 2022 met een mail naar 
gemeente@gennep.nl. Vermeld in de mail 
uw naam, adres en telefoonnummer. 
Bij meer geïnteresseerden vindt er een 
loting plaats.



Raadslid aan het woord Aanpak van (energie)armoede is onvoldoende
9 maanden geleden ontving de gemeente Gennep een zak geld voor energiebesparing van het ministerie van BZK om mensen te helpen 
die last (kunnen) krijgen van een extreem hoge energierekening. Pas vier weken geleden stelden burgemeester & wethouders een regeling 
vast om huizen te isoleren; circa 60 huishoudens komen in aanmerking. 

inkomens, terwijl zij zich 
zouden moeten richten op 
huishoudens – zowel lage- als 
middeninkomens – die in een niet 
goed geïsoleerd huis wonen en 
een energiecontract hebben dat 
het afgelopen jaar is beëindigd 
of binnenkort afloopt. Zo help 
je gericht de mensen die dit het 
hardst nodig hebben.

Het verduurzamen van woningen 
gaat leiden tot lagere woonlasten. 

Echter zijn financiële problemen al 
aan de orde van de dag. In plaats 
van gezinnen door te verwijzen 
naar schuldhulpverlening, 
kan de gemeente inkomens-
ondersteuning bieden. De 
gemeenteraad wil enkel de 
laagste inkomens helpen. Dat 
zijn gezinnen die reeds financieel 
gesteund worden. We moeten oog 
hebben voor gezinnen met een 
hoger inkomen en ze waar nodig 
financieel steunen. Zo zorgen we 

er voor dat geen kind met een 
lege maag naar school gaat. Het 
is tevens vele malen goedkoper 
dan de schulden op laten lopen. 
Een huishouden met ernstige 
financiële problemen kost de 
maatschappij per jaar 10.000 euro. 

We mogen ons in de 
handen knijpen met het 
aanstaande energieplafond. 
Eerdere maatregelen als de 
energietoeslag en het budget 

voor energiebesparing lopen 
via de gemeente. Overduidelijk 
ontbreken bij burgemeester & 
wethouders en de gemeenteraad 
urgentie, creativiteit, daadkracht 
en empathisch vermogen; we 
houden liever geld over, dan dat 
we een cent teveel uitgeven. De 
aanpak van (energie)armoede is 
daarom zwaar onvoldoende.  

Joy Hillebrand, PvdA
j.hillebrand@gennep.nl 

Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning
Gennep – Europaplein 10b Het vervangen van een condensor op het 

dak (4 oktober) 2022-1078
Heijen – Dionisiusstraat 15 Het splitsen van een woning (3 oktober) 

2022-1071
Milsbeek – Heiveld 41 Het realiseren van een terrasoverkapping  

(28 september) 2022-1056
Milsbeek – Laagland 2 Het kappen van een boom (4 oktober)  

2022-1080
Milsbeek – Rijksweg 35 Het realiseren van 11 appartementen en  

7 eengezinswoningen (30 september)  
2022-1068

Ottersum – Aaldonksestraat 3 Het uitbreiden van een bedrijfsgebouw en 
het legaliseren van o.a. detailhandel  
(5 oktober) 2022-1084

Verleende omgevingsvergunning
Heijen – Eekhoornstraat 17 Het aanvragen oprit/verlagen stoeprand  

(30 september) 2022-0976
Milsbeek – Pottenbakker 68 Het aanleggen van een uitrit (3 oktober) 

2022-0991
Ven-Zelderheide – Vensestraat 56 Het legaliseren van bestaande bouw  

(4 oktober) 2022-0959
Overige verleende vergunningen
Heijen Collectevergunning: collecte van 10 lokale 

goede doelen 2023 (4 oktober) 2022-0858
Heijen – De Groote Heeze 35a en 35b Besluit Milieumelding: het starten van een 

bedrijf (20 september) 2022-1030

Verlenging van de beslistermijn (met zes weken)
Gennep – Oliestraat 15b en 15c Het bouwen van een appartement en bed 

& breakfast (5 oktober) 2022-0830
Gennep – Zandstraat 71 Het verbouwen van de winkel en woning  

(3 oktober) 2022-0909

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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Dit is te laat en te weinig. 
Burgemeester & wethouders 
richten zich op de laagste 

Doortrappen in Milsbeek groot succes
In september organiseerde Gennep Doet Mee samen met SL!M Milsbeek de 
fietstrainingen ‘Doortrappen’. Op het sportpark van SV Milsbeek kregen 15 senioren 
uitleg en training om veilig te blijven fietsen. De deelnemers waren enthousiast. 
Eén van de deelnemers vertelt: “Tijdens Doortrappen heb ik geleerd om tijdens het 
fietsen goed om me heen te blijven kijken. Ook hebben we geoefend met op een 
juiste manier opstappen. Ik raad dit iedereen aan.” 

Al eerder werden er Doortrappen-trainingen georganiseerd in Ottersum, Gennep-
West en Ven-Zelderheide. In het voorjaar staan er op meer locaties Doortrappen-
trainingen op de planning. Neem voor meer informatie contact op met 
beweegmakelaar Maloe Janssen via maloe@negen.nl of 06-82756064. 

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Nieuw Erf 15 Heijen’
Vorige week berichtten we in deze krant over het bestemmingsplan ‘Nieuw Erf 15 
Heijen’, dat op 19 september 2022 door de gemeenteraad van Gennep is 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. De inzage- en beroepstermijn start een 
week later dan in de krant van vorige week stond vermeld. Hieronder staan de juiste 
termijnen. 

Het besluit van de gemeenteraad en het bestemmingsplan liggen van 13 oktober tot en 
met 24 november 2022 ter inzage in het gemeentekantoor van Gennep. Het plan is ook te 
raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0907.BP22127NWEERF15HEI-VA01). 
Tot en met 24 november 2022 kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen het 
vaststellingsbesluit van de gemeenteraad. Dat 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 25 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.

Aanmelden mantelzorgcompliment tot 1 november

Bent u zorgvrager? Dan kunt u uw mantelzorger in het zonnetje zetten. Het 
is nog tot 1 november mogelijk om uw mantelzorger aan te dragen voor het 
mantelzorgcompliment. Ga naar www.gennep.nl/mantelzorgcompliment en meld uw 
mantelzorger aan. Op deze website vindt u ook 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 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. 

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.  


