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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	Hoffmannplein	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	18	oktober	2022.	Op	
www.gennep.nl/besluiten	vindt	u	meer	
informatie.

Het	college:
• stelt	de	raadsinformatiebrief	vast	voor	
terugkoppeling	aan	de	raad	op	de	
motie	over	de	mogelijkheden	van	actief	
grondbeleid	voor	Gennep;

• besluit	het	ontwerpbestemmingsplan	
‘Touwslagersgroes	ong.	Gennep’	ter	
inzage	te	leggen.

Afscheid gemeentesecretaris
Op 18 oktober heeft 
gemeentesecretaris 
Jacqueline Nijland aan de 
raad, het college en de 
medewerkers meegedeeld 
dat ze afscheid neemt van 
de gemeente Gennep. 
Zij gaf aan dat ze trots is 
op de medewerkers en 
wat er in tien jaar tijd is 
gerealiseerd. 

Het	college	onderschrijft	dit	en	spreekt	haar	grote	waardering	uit	voor	de	bijdragen	
die	de	secretaris	heeft	geleverd	voor	de	gemeente	Gennep.	Zeker	in	de	afgelopen	
jaren	werd	veel	van	de	gemeentesecretaris	gevraagd	tijdens	de	Coronapandemie	
én	-deels	in	dezelfde	periode-	de	verbouwing	van	het	gemeentekantoor.	
Totdat	een	nieuwe	secretaris	in	functie	is,	worden	de	werkzaamheden	van	de	
gemeentesecretaris	waargenomen	door	de	loco-secretaris	Bob	Nederveen.

Vraag een Bomenbon aan voor een 
gratis boom
Gemeente Gennep stelt in het kader van Steenbreek en het 20.000 Bomen Plan 
dit najaar 750 Bomenbonnen beschikbaar voor particulieren. Met een Bomenbon 
kunt u vanaf 16 november, de Nationale Boomfeestdag, een boom ophalen bij De 
Kroon Flowers in Milsbeek, die u vervolgens in uw eigen tuin kunt planten.

Bomen	zijn	ontzettend	nuttig.	Ze	bieden	een	plek	aan	veel	soorten	vogels	en	
insecten,	vangen	overtollig	water	op,	zorgen	voor	een	schonere	lucht	en	creëren	
schaduw	en	verkoeling.	Genoeg	goede	redenen	om	dit	najaar	een	boom	in	uw	tuin	
te	planten,	dus!

Vraag uw Bomenbon nu aan
Woont	u	in	de	gemeente	Gennep	en	wilt	u	een	Bomenbon	aanvragen?	Ga	dan	
naar	www.gennep.nl/bomenplan	en	vul	het	formulier	in.	Op	de	website	vindt	u	
een	uitgebreid	stappenplan	en	een	keuzewijzer,	waarmee	u	kunt	kijken	welke	
soort	boom	het	best	in	uw	tuin	past.	Wees	er	snel	bij,	want	op	is	op!	Lukt	het	
invullen	van	het	formulier	niet	of	heeft	u	vragen	of	suggesties?	Neem	dan	contact	
op	met	de	receptie	van	de	gemeente	via	(0485)	49	41	41	of	stuur	een	mail	naar	
groenergennep@gennep.nl. 

Werkzaamheden kruising 
Brabantweg en Willem 
Boyeweg

Op	maandag	31	oktober	start	AVG	
Beheer	met	werkzaamheden	aan	de	
kruising	van	de	Brabantweg	met	de	
Willem	Boyeweg.	De	oversteek	voor	
fietsers	wordt	dan	veiliger	gemaakt.	
De	werkzaamheden	duren	drie	à	vier	
weken.	De	wegen	worden	niet	afgesloten	
voor	verkeer,	maar	u	kunt	in	deze	
periode	wel	enige	overlast	ervaren	van	
de	werkzaamheden.	We	hopen	op	uw	
begrip.	

Kerstmarkt Gennep
Op	zaterdag		17	en	zondag	18	december	
organiseert	stichting	SumMmertime	
Gennep,	na	twee	jaar	afwezigheid	
door	corona,	weer	de	traditionele	
Kerstmarkt	op	de	Markt	in	Gennep.	
De	Markt	wordt	op	beide	dagen	in	
kerstsferen	gebracht	met	gezellige	
kramen,	een	levende	kerststal	en	
sfeervolle	kerstmuziek.	De	Kerstmarkt	
duurt	op	zowel	zaterdag	als	zondag	
van	12.00	tot	17.00	uur.	Voor	beide	
dagen	zijn	nog	plaatsen	beschikbaar.	
Geïnteresseerde	ondernemers,	
ambachtslieden,	kunstenaars	en	
hobbyisten	kunnen	zich	melden	bij	
stichting	SumMmertime	Gennep	via	
kerstmarkt@summmertimegennep.com.	
Daar	kunt	u	ook	terecht	met	vragen.

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.

Denk mee
De	komende	maanden	krijgt	iedereen	
de	kans	om	mee	te	denken	en	te	
praten.	Zo	heeft	een	aantal	willekeurig	
geselecteerde	inwoners	een	ansichtkaart	
ontvangen.	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.

Meer informatie
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.

College bezoek IVN Maas en Niers
Op 19 oktober bracht 
het college van B&W een 
bezoek aan IVN Maas en 
Niers. Waarnemend IVN-
voorzitter Jan Wolters, 
bijgestaan door enkele 
andere actieve leden, 
legde aan de hand van een 
presentatie uit wat IVN 
allemaal doet. 

Op	veel	groene	en	duurzame	vlakken	weten	de	gemeente	en	IVN	elkaar	steeds	
beter	te	vinden.	Zo	speelt	IVN	een	belangrijke	rol	in	natuur-	en	milieueducatie,	
bij	het	uitvoeren	van	tal	van	beheerwerkzaamheden	en	in	de	uitrol	van	operatie	
Steenbreek	in	onze	gemeente.	

Tijdens	het	bezoek	werd	ook	gesproken	over	de	zorgen	rondom	de	locatie	van	
IVN,	aangezien	het	huurcontract	met	de	eigenaar	over	twee	jaar	afloopt.	Er	wordt	
gezocht	naar	een	oplossing,	zodat	IVN	zich	vanuit	onze	gemeente	kan	blijven	
inzetten	voor	een	groene	en	duurzame	leefomgeving.	

Het	college	kijkt	terug	op	een	interessant	en	geslaagd	bezoek.	Burgemeester	en	
wethouders	gingen	overigens	niet	met	lege	handen	naar	huis:	iedereen	kreeg	een	
jaarlidmaatschap.	

Wilt	u	meer	weten	over	IVN?	Kijk	dan	op	www.ivn.nl/afdeling/maas-en-niers.

Foto: Gennep News



Raadslid aan het woord De grote vraagstukken 
Pas een half jaar ben ik aan de slag als raadslid en dan is het zover; de begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026 staan op de 
agenda.

In	mijn	ogen	zijn	de	aankomende	
jaren	allesbepalend	voor	
onderwerpen	als	klimaat,	
duurzaamheid	en	leefbaarheid.	
Een	aantal	omvangrijke	
onderwerpen,	waarvan	de	
effecten	groot	zijn	voor	ons	
allemaal.	Dreiging	van	hoog	
water,	hittegolven,	extreme	
hoeveelheid	neerslag	en	extreme	
droogte	met	alle	gevolgen	
van	dien	zijn	hier	maar	enkele	
voorbeelden	van.	Zij	kunnen	
ineens	opspelen	en	de	gevolgen	
kunnen	direct	merkbaar	zijn.	

De	aankomende	jaren	zullen	
wij	als	gemeente	ons	aandeel	
moeten	leveren	om	ons	aan	
te	passen	aan	deze	‘nieuwe’	
weersomstandigheden.	

Daarnaast	zullen	we	ook	ons	
uiterste	best	moeten	doen	om	
zoveel	mogelijk	te	verduurzamen	
en	energie	en	grondstoffen	te	
besparen.	Wat	je	niet	gebruikt	
hoef	je	immers	niet	op	te	wekken.	
Tegelijkertijd	zien	we	door	alle	
onzekerheid	in	de	wereld	de	
prijzen	de	pan	uit	rijzen.	Kunnen	

we	aan	het	eind	van	de	maand	de	
energierekening	nog	wel	betalen?	
Hebben	we	nog	genoeg	geld	om	
onze	boodschappen	te	betalen?	
Deze	vragen	hoor	ik	steeds	meer	
mensen	stellen.	Juist	nu	komt	het	
aan	op	samenwerken	en	zorgen	
dat	de	last	zo	eerlijk	mogelijk	
verdeeld	wordt.	

Als	ik	de	begroting	lees	dan	is	de	
eerste	vraag	die	me	te	binnen	
schiet:	is	dit	genoeg?	Bij	dezen	
zou	ik	het	college	uit	willen	
dagen	zichzelf	dezelfde	vraag	te	

stellen.	De	komende	jaren	zullen	
wij	als	D66	Gemeente	Gennep	
ons	uiterste	best	doen	om	mee	
te	denken	en	te	werken	om	
samen	deze	grote	vraagstukken	
aan	te	pakken.	Laten	we	vooral	
verdraagzaam	en	respectvol	met	
elkaar	om	blijven	gaan	en	af	en	
toe	elkaar	een	helpende	hand	
bieden.	Zo	werken	we	allemaal	
samen	aan	een	nog	mooiere	
gemeente. 

 Laurens Hoetink, D66
l.hoetink@gennep.nl 

Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning
Gennep	–	Sperwerstraat 20	 Het	plaatsen	van	een	tuinhuis	(14	oktober)	

2022-1124
Milsbeek	– Zwarteweg 44	 Het	nieuw	bouwen	van	een	moderne	

boerderij	(13	oktober)	2022-1119

Verleende omgevingsvergunning
Heijen	–	Dennenlaan 7	 Het	uitbreiden	van	een	woning	met	een	

kelder	en	aanbouw	(14	oktober)	2022-0873
Heijen	–	Nieuw Erf 8	 Het	realiseren	van	verplaatsbare	wanden	

in	stallen	(19	oktober)	2022-0743

Overige verleende vergunningen
Gemeente	Gennep	 Evenementenvergunning:	het	organiseren	

van	de	Genneperheiloop	2022	(19	oktober)	
2022-0884

Gennep	–	Kalboerstraat 3	 Besluit	maatwerkvoorschriften:	Het	
toestaan	van	hogere	geluidsnormen	voor	
het	realiseren	van	padelbanen	 
(25	oktober)	2022-1093

Gennep	– Zandstraat 56	 Besluit	maatwerkvoorschriften:	Het	
toestaan	van	het	lozen	van	afvalwater	voor	
Domino’s	Pizza	(25	oktober)	2022-1013

Gennep	– Markt 6	 Vergunning	obstakels	op	openbare	weg:	
het	plaatsen	van	een	steiger	(20	oktober)	
2022-1049

Ottersum	 Evenementenvergunning:	het	organiseren	
van	de	Intocht	van	Sinterklaas	(19	oktober)	
2022-1038

Verlenging van de beslistermijn (met zes weken)
Gennep	–	De Poel 10a, b en c	 Het	verbouwen	van	een	winkelruimte	naar	

een	drietal	huurappartementen	 
(19	oktober)	2022-0951

Ottersum	–	St. Janstraat 1	 Het	herinrichten	van	een	bestaand	pand	
(18	oktober)	2022-0981

Besluit melding lozing buiten inrichting
Heijen	–	Hoofdstraat 13a	 Aanvraag	bodemenergie	(28	septmeber)	

2022-1060
 
Besluit milieumelding
Gennep	–	Kalboerstraat 3	 Het	veranderen	van	de	Tennisvereniging	

Gennep	(1	maart)	2022-0245
Ottersum	–	Moerasweg 2-6	 Het	veranderen	van	het	bedrijf	(10	

augustus)	2022-0923
Ven-Zelderheide	–	Vensestraat 23	 Het	plaatsen	van	een	propaan	gastank	 

(28	september)	2022-0981
Ven-Zelderheide	–	Vensestraat 49a	 Het	starten	van	een	bedrijf	(27	december)	

2020-1096

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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Samen aan tafel

Afgelopen zomer is er huis-aan-huis een formulier verspreid, met daarop een 
overzicht van de sociale eetmomenten bij ontmoetingsruimtes in de gemeente. 
Daarmee willen we laten zien waar u terechtkunt en onderzoeken of inwoners 
behoefte hebben aan meer van deze ontmoetingsmomenten. Op het formulier 
kunt u ook aangeven of u vrijwilligerswerk wilt doen bij de ontmoetingsmomenten.

De	formulieren	kunnen	nog	steeds	ingevuld	en	ingeleverd	worden.	Ze	liggen	bij	
de	ontmoetingsruimte	in	Gennep-West,	Huiskamer	VanOns	in	Gennep-Zuid,	het	
Hökske	aan	de	Pr.	Margrietstraat,	de	Dorpskamer	in	Heijen,	de	Huiskamer	in	
Milsbeek	en	Huiskamer	De	Prôst	in	Ottersum.	Daar	staan	ook	de	brievenbussen	
waar	u	de	formulieren	kunt	inleveren.	

Heeft	u	vragen?	Neem	dan	contact	op	met	Dominique	van	de	KonnectKever	via	 
06-21377477	of	samen@dekonnectkever.nl.	

Ontwerpbestemmingsplan ‘Touwslagersgroes ong. Gennep’

Het	college	van	B&W	maakt	bekend	dat	het	ontwerpbestemmingsplan	
‘Touwslagersgroes	ong.	Gennep’	ter	inzage	ligt.	Deze	publicatie	is	tevens	de	
aankondiging	op	grond	van	artikel	1.3.1.	Besluit	ruimtelijke	ordening	namens	
B&W	voor	het	voornemen	tot	het	voorbereiden	van	een	nieuw	bestemmingsplan	
voor	Touwslagersgroes	ong.	Gennep.	Het	ontwerpbestemmingsplan	voorziet	in	
de	ontwikkeling	van	3	bouwpercelen	voor	levensloopbestendige	woningen	aan	
de	Touwslagersgroes	ongenummerd	te	Gennep	(kadastraal	bekend	als	gemeente	
Gennep,	sectie	D,	nummers	3285	en	3286).

Het	ontwerpbestemmingsplan	met	bijbehorende	stukken	ligt	vanaf	dinsdag	25	
oktober	voor	zes	weken	ter	inzage	in	het	gemeentekantoor	van	Gennep.	Het	
ontwerpbestemmingsplan	is	ook	te	raadplegen	via	www.ruimtelijkeplannen.nl	
(NL.IMRO.0907.BP22150TWSLGRSGNP-ON01).	Tot	en	met	dinsdag	6	december	
2022	kan	iedereen	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.	Het	is	niet	mogelijk	om	via	
e-mail	een	zienswijze	in	te	dienen.


