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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 en 11 oktober 2022. 
Op www.gennep.nl/besluiten vindt u 
meer informatie.

Het college:
• besluit de 2e trimesterrapportage 2022 

vast te stellen en deze ter kennisname 
aan de raad aan te bieden;

• stelt aan de raad voor aanvullend 
krediet beschikbaar te laten stellen 
van € 1.000.000 voor het project 
‘Opwaardering MFA Heijen’;

• informeert de raad per brief over de 
monitoring van het groenbeleid;

• informeert de raad per brief over het 
proces ontsluiting haven Heijen;

• besluit de intentieovereenkomst 
Verduurzaming bedrijventerreinen 
Land van Cuijk en Noord-Limburg 
(Green Deal) aan te gaan. 

Grote maaironde vanaf 20 oktober 
Vanaf 20 oktober start 
de gemeente met de 
maaironde van het najaar 
in de gemeentelijke 
bermen en grasvlakten. 
Het maaiwerk wordt 
uitgevoerd door Idverde 
Realisatie.

We maaien niet alles
Het is belangrijk dat we 
in de laatste maaironde 
van dit jaar niet alles 
maaien, om insecten een 
schuilplaats te bieden. 
Vooraf vindt er nog een controle plaats om te zien hoe de bermen erbij staan en of 
er zich (beschermde) dieren schuilhouden. We maaien zo laat mogelijk om planten 
en kruiden de kans te geven hun zaden te verspreiden.

Veiligheid
Veiligheid is en blijft belangrijk. Ook in de najaarsbeurt zorgen we dat 
refl ectorpaaltjes zichtbaar zijn en zichtpunten op kruisingen worden vrijgemaaid. 
Begroeiing rondom bomen kan meestal blijven staan. 

Meest voorkomende maatregelen
De 3 meest voorkomende manieren van maaien zijn:
1) Maai-zuigen: ‘gewone’ bermen maaien we volledig met een maai-zuig-machine. 
2) Gefaseerd maaien: om kruidachtige planten zonlicht en ruimte te bieden, 

maaien we ecologisch kansrijke bermen gefaseerd. De ruigere delen laten we 
staan. Dat is, waar de verkeersveiligheid het toelaat, zo’n 20% van de begroeiing. 
Zo bieden we een overwinteringsgebied voor diverse plant- en diersoorten. 

3) Sinusmaaien: op grotere vlakten maaien we ongeveer 40% in een slingerend 
patroon. Ook in het voorjaar is op deze plekken 40% gemaaid. Zo ontstaat door 
de tijd een mozaïek van diverse fases begroeiing. 

Maaisel afvoeren
In alle gemeentelijke bermen voeren we maaisel af. Veel bermen zijn namelijk zo 
voedselrijk dat de grassen er domineren. Andere planten krijgen daardoor minder 
kans om te groeien. Door een deel van de voedingsstoff en weg te halen, krijgen 
kruiden meer kans.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het maaibeleid op www.gennep.nl/groenergennep.

 Wethouder Frank Pubben te gast 
bij Culthis
Wethouder Frank Pubben 
was onlangs te gast bij 
het cultuur-historisch 
luisterprogramma Culthis. 
Maandelijks wordt dit 
programma uitgezonden 
via internet. 

Wethouder Pubben 
vertelde over zijn 
ervaringen als wethouder, 
over wat er op het gebied 
van kunst en cultuur 
staat te gebeuren en 
over muziekonderwijs. 
Na het interview ontving 
hij het eerste exemplaar van de Luisterlegger: een geheugensteuntje met daarop 
alle informatie over Culthis en waar u dit programma kunt beluisteren. Wethouder 
Pubben: “Ik heb waardering voor een initiatief als Culthis in onze gemeente. Het is 
een interessant programma, met lokale kunstenaars, historici en informatie over 
activiteiten in de buurt. Het zet kunst, cultuur en historie op de kaart!”. Culthis is 
onder andere te beluisteren via YouTube en Spotify.

Ontbrekende pagina alsnog 
geplaatst

Vorige week is door een fout de 2e 
pagina van Gennep Actueel niet 
afgedrukt in deze krant. Daarom 
vindt u achter de gemeentepagina’s 
van deze week de ontbrekende 
pagina van vorige week, met 
daarop de column van raadslid Joy 
Hillebrand, de bekendmakingen, 
de vrijwilligersvacature van de 
KonnectKever en artikelen over het 
bestemmingsplan ‘Nieuw Erf 15 
Heijen’, het mantelzorgcompliment en 
Doortrappen in Milsbeek.

 Werkzaamheden N271
Tussen vrijdag 21 oktober 23.00 uur 
en zondag 23 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. De Hoofdstraat 
is vanaf de kruising met De Grens wel 
bereikbaar. 

Aannemer Heijmans voert in opdracht 
van de provincie werkzaamheden 
uit aan het asfalt. Verkeer wordt 
via diverse routes omgeleid. Door 
weersomstandigheden kan het dat de 
werkzaamheden verzet worden naar het 
weekend van 4 tot en met 6 november.

De gemeenteraad vergadert
Maandag 24 oktober 2022 om 20.00 
uur vindt er een voorbereidende 
raadsvergadering plaats, onder andere 
over onderstaande onderwerpen.

• Programmabegroting 2023 en 
Meerjarenraming 2024-2026

• 2e trimesterrapportage 2022
• Bestemmingsplan Heidestraat 3a 

Ven-Zelderheide

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.

Kinderstadswandeling in de 
herfstvakantie

Op woensdagmiddag 26 oktober 
organiseert Tourist Info Gennep in 
samenwerking met de BIZ-ondernemers 
een stadswandeling voor kinderen van 
ongeveer 6 tot 12 jaar. Een stadgids 
begeleidt de wandeling. 

De gids vertelt over hoe het was om 
vroeger in de stad te wonen. Ook wordt 
er gekeken wat er van lang geleden is 
terug te vinden in Gennep. De wandeling 
start om 14.00 uur bij de Tourist Info 
Gennep in het oude stadhuis aan de 
Markt in Gennep. Hij is zo’n 2 kilometer 
en na 1,5 uur eindigt de wandeling ook 
weer bij Tourist Info Gennep. Aanmelden 
voor de wandeling kan tot 25 oktober 
13.00 uur door een e-mail te sturen 
naar touristinfo@visitgennep.nl of te 
bellen naar (0485) 54 02 66 tijdens de 
openingstijden van Tourist Info Gennep.



Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning
Gennep – Burg. Woltersstraat 22 Het doorbreken van een gevel t.b.v. 

aanbouw (11 oktober) 2022-1107
Milsbeek – Zwarteweg 6 Het verbouwen van een woonhuis  

(11 oktober) 2022-1106
Ottersum – Bonkelaar 22 Het realiseren van een smeer- en 

onderhoudsput (6 oktober) 2022-1090

Verleende omgevingsvergunning
Heijen – Sleedoornstraat 8 Het plaatsen van een dakkapel  

(10 oktober) 2022-0885

Overige verleende vergunningen
Milsbeek Melding evenementen, straat- en 

buurtfeesten: het organiseren van de 
Sinterklaasintocht 2022 (10 oktober)  
2022-0996

Milsbeek Melding evenementen, straat- en 
buurtfeesten: het organiseren van een  
Sint Maarten Lampionnenoptocht 2022  
(10 oktober) 2022-1039

Ottersum Evenementenvergunning: het organiseren 
van de Sint Martinusoptocht 2022  
(10 oktober) 2022-1025

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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Informatiebijeenkomst Vallei van Milsbèk
KlokGroep wil met nieuwbouwproject Vallei van Milsbèk nieuwe woningen 
ontwikkelen in het gebied tussen het Heiveld en de Langstraat in Milsbeek. De 
ontwikkeling omvat een divers woningaanbod: van sociale koop- en huurwoningen 
tot vrije sector koop en levensloopbestendige woningen in alle prijsklassen. Zo is 
er voor iedere doelgroep een passende woning.

Op dinsdag 1 november organiseert KlokGroep om 19.30 uur een informatieavond 
in zalencentrum Trefpunt in Milsbeek. Tijdens de avond lichten KlokGroep, 
de gemeente en de stedenbouwkundige in een algemene presentatie de 
plannen toe. Ook krijgt u informatie over het verwachte woningaanbod en de 
duurzaamheidsambities voor de nieuwe wijk. Verder is er natuurlijk de mogelijkheid 
om vragen te stellen. Vanaf 20.00 uur staan betrokkenen van KlokGroep, de 
gemeente en de stedenbouwkundige klaar bij de themaborden om een toelichting 
te geven en vragen te beantwoorden. 

De plannen voor Vallei van Milsbèk staan nog niet tot in detail vast. Tijdens de 
bijeenkomst krijgt u de kans om ideeën, suggesties en kanttekeningen aan te 
dragen. De gemeente en KlokGroep gaan met uw input aan de slag bij de verdere 
uitwerking van de plannen. 

Omwonenden ontvangen een brief over de informatieavond. Aanmelden kan tot 
en met vrijdag 28 oktober via www.valleivanmilsbek.nl. Ook kunt u zich via deze 
website inschrijven voor de nieuwsbrief.

Besluit uitschrijven uit de basisregistratie personen (BRP) 

Het college van B&W gaat de adresgegevens van onderstaande persoon wijzigen, 
volgens art. 2.21 en 2.22 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 staat 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 is uitgeschreven naar Hongarije. 

Belanghebbenden kunnen hiertegen per brief een bezwaarschrift indienen. Dit kan 
tot 29 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. 



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. 

Vorige week is door een technische fout de tweede pagina van Gennep Actueel niet afgedrukt in deze krant. Wij bieden hiervoor onze welgemeende excuses aan. 
Hieronder vindt u alsnog de ontbrekende pagina van Gennep Actueel van dinsdag 11 oktober 2022.
Team de Maas- en Niersbode
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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.  


