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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 1 november 2022. Op 
www.gennep.nl/besluiten vindt u meer 
informatie.

Het college:
• neemt onder voorwaarden een 

positieve grondhouding aan ten 
opzichte van het totaalplan Roepaen;

• besluit het verzoek van de 
Initiatiefgroep Landschapspark ‘Vallei 
de Milsbèk’ af te wijzen.

Veel animo om bomen te planten
Twee weken geleden 
kondigden we in 
deze krant onze 
Bomenbonnenactie aan. 
Het liep direct storm 
en binnen de kortste 
keren waren de 750 
beschikbare bonnen 
vergeven. Dat geeft aan 
hoeveel enthousiasme er 
is om ook in de eigen tuin 
aan de slag te gaan met 
vergroening, iets waar we 
als gemeente erg blij mee 
zijn.

Versturen bomenbonnen
De bomenbonnen worden eind deze week verstuurd naar de aanvragers. Zij kunnen 
daarmee in de periode van 16 november 2022, de Nationale Boomfeestdag, tot 28 
februari 2023, hun boom ophalen bij De Kroon Flowers in Milsbeek.

20.000-bomenplan
Voor degenen die we nu teleur moeten stellen: volgend jaar hopen we een 
vergelijkbare actie te kunnen organiseren. Samen zijn we goed op weg om de 
ambities van ons 20.000-bomenplan te halen!

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het bomenplan en hoe we Gennep proberen groener te 
maken? Kijk op www.gennep.nl/groenergennep. 

  Begroting 2023 in één 
oogopslag

Op maandag 7 november behandelde de 
gemeenteraad de vastgestelde begroting 
voor 2023. In deze krant, direct achter 
deze gemeentepagina’s, treft u twee 
speciale pagina’s aan over dit onderwerp 
met daarop de begroting 2023 in één 
oogopslag. Daar ziet u in een duidelijk 
overzicht snel wat de inkomsten van 
de gemeente zijn en waaraan we het 
geld uitgeven. Ook kunt u zien wat zoal 
de ambities zijn voor 2023. U kunt de 
begroting ook online raadplegen via 
www.gennep.nl/begroting. 

Melding digitaal doorgeven

Heeft u last van een gat in de weg, 
afval in de buurt of van lawaai? 
Geef uw melding of klacht door via 
www.gennep.nl/melding. Dat kan 
zowel via uw computer als uw 
smartphone. U krijgt direct te zien 
of er al een melding is gedaan op 
dezelfde locatie. Als u uw e-mailadres 
invoert, krijgt u een bevestiging van 
uw melding. U kunt meldingen 
natuurlijk ook nog steeds telefonisch 
bij de gemeente doorgeven, maar 
online meldingen kunnen we sneller 
verwerken.

 Voorkom verstopping
Helaas zijn er regelmatig storingen in 
de rioleringspompen. Dat heeft diverse 
oorzaken.

Doekjes in de pomp
Het komt bijvoorbeeld door natte 
babydoekjes, een dweil of andere 
huishoudelijke schoonmaakdoekjes 
in de pomp, die hierdoor verstopt 
raakt. U mag doekjes en andere 
stoff en materialen niet door het toilet 
spoelen. Ze lossen namelijk niet op 
en veroorzaken verstoppingen. Spoel 
doekjes dus niet door het toilet, maar 
gooi ze in de prullenbak. Zo voorkomen 
we samen dat de riolering verstopt 
raakt. 

Vet in de leidingen en putten
De storingen in de riolering kunnen 
ook ontstaan door vet in de leidingen 
en/of putten. Probeer zo min mogelijk 
vet door de afvoer te spoelen. Giet het 
vet in uw pannen bijvoorbeeld in een 
aparte bak voor u de pan afwast of in de 
vaatwasser zet. Vet koekt namelijk aan 
in de leidingen en in de put. Daardoor 
werken de putten en pompen niet meer 
en ontstaan er verstoppingen. U kunt vet 
naar het milieustation in Heijen brengen 
om het te recyclen. 

 Presentatie voorlopige Sport- en 
Beweegvisie 
Op dinsdag 22 november om 20.00 uur vindt in zaal Pica Mare de volgende stap 
plaats in het proces om tot een nieuwe Sport- en Beweegvisie te komen. 

Presentatie voorlopige visie
Na onder andere de rondetafelsessies van eind september en de 
raadsinformatiebijeenkomst van 31 oktober, presenteert de gemeente 
een voorlopige uitwerking van de Sport- en Beweegvisie aan sport- en 
beweegaanbieders en alle andere betrokken organisaties en personen. 

Geef uw mening
Geïnteresseerden zijn van harte welkom om de presentatie bij te wonen en hun 
mening te geven over de voorlopig gemaakte keuzes. Wilt u erbij zijn? Meld u dan 
aan met een mailtje naar p.mol@gennep.nl.

Aanmelden evenementenkalender
Organiseert u in 2023 een evenement? Maak de datum dan nu al kenbaar bij 
de gemeente. Zo hebben we op tijd inzicht in de evenementen die mogelijk 
plaatsvinden in de gemeente.

Meld uw evenement aan
U reserveert met uw aanmelding een voorlopige plaats op de evenementenkalender 
van 2023. Stuur hiervoor een mail naar evenement@gennep.nl. Vermeld daarin 
de naam en contactgegevens van uw organisatie, een korte omschrijving van het 
evenement, de locatie en de datum(s) en tijden van het evenement en de op- en 
afbouw. Weet u nog niet zeker of uw evenement doorgaat? Meld uw evenement 
toch alvast aan. Aanmelden kan tot 14 november 2022. Daarna inventariseren we 
de aanmeldingen en stellen we de evenementenkalender vast. 

Geen vergunningsaanvraag
Let op: een aanmelding op de evenementenkalender is geen vergunningsaanvraag. 
Die dient u uiterlijk 12 weken voorafgaand aan het evenement los aan te vragen. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.gennep.nl/evenement. 



Raadslid aan het woord Het begint met vertrouwen
Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Dat waren de woorden waarmee ik mijn column eerder dit jaar afsloot en schreef over de 
ambitie van de coalitiepartners om samen met het college en de raad, maar vooral ook de samenleving, aan de slag te gaan. 

De financiële doorvertaling van 
deze ambities – de begroting – 
stond afgelopen maandag op de 
raadsagenda. In de begroting valt 
te lezen dat veel programma’s 
nog in ontwikkeling zijn en dat 
er flink gesleuteld wordt aan 
beleidstukken. 

Wanneer je veel gedaan wilt 
krijgen, schiet goede participatie 
er vaak sneller bij in, dus zullen 
we samen extra alert moeten zijn. 
Participeren - of samenspraak - is 
echt iets anders dan inspraak 

wanneer een plan al klaar is. 
Is goede participatie dan de 
oplossing voor alle problemen? 
Zeker niet! Participatie is ook 
geen doel op zich, dat zou 
namelijk betekenen dat het 
onderwerp niet belangrijk is.

De komende jaren zullen we nog 
veel moeilijke keuzes moeten 
maken door grote veranderingen 
op het gebied van klimaat, 
technologie, demografie en 
economie. Keuzes waar lang 
niet iedereen het mee eens 

zal zijn. Iedereen kijkt met een 
andere bril naar de wereld en 
ziet andere problemen en dus 
ook oplossingen. Wat goede 
participatie dan oplevert is 
creativiteit, ervaringskennis en 
een frisse blik. Goede participatie 
– en zeker niet te vergeten goed 
verwachtingsmanagement – zorgt 
voor meer draagvlak, begrip en 
acceptatie. We zullen het écht 
samen moeten doen. 

Hoe? Samenwerken begint met 
vertrouwen. Vertrouwen ontstaat 

door transparantie en mensen 
boven geheimen en procedures 
te stellen. Door een open, lerende 
houding aan te nemen en door 
uit onze eigen bubbel te stappen. 
Alleen zo kan het vertrouwen in 
en tussen de samenleving, raad, 
het college en niet te vergeten 
onze ambtenaren groeien. Ik 
denk dat je samen én verder 
komt én sneller gaat.

Mariska van den Hoogen, D66
m.vandenhoogen@gennep.nl 

 
 

Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning
Gennep – Picardie 147 Het plaatsen van een dakkapel op de 

voorzijde van een hoekwoning  
(1 november) 2022-1169

Milsbeek – Bloemenstraat 70-72 Het kappen van vier bomen (1 november) 
2022-1173

Milsbeek – Langstraat 105 Het plaatsen van zonnepanelen aan de 
achterzijde van het perceel (31 oktober) 
2022-1168

Verleende omgevingsvergunning
Milsbeek – Heiveld 41 Het realiseren van een terrasoverkapping 

(1 november) 2022-1056
Milsbeek – Langstraat 86 Het herbouwen van een bijgebouw elders 

op perceel (2 november) 2022-1004

Overige verleende vergunningen
Gemeente Gennep Standplaatsvergunning: verkoop van 

Vietnamese producten tijdens carnaval in 
februari 2023 (28 oktober) 2022-1104

Gennep Evenementenvergunning: het organiseren 
van de Sinterklaasintocht op 13-11-2022 
(28 oktober) 2022-1066

Gennep – Brugstraat 8 Vergunning obstakels op openbare weg: 
plaatsing van containers en hekwerk van 
30-06-2022 t/m 31-07-2023 (37 oktober) 
2022-0754

Gennep – Niersstraat 18 Alcoholwetvergunning (31 oktober)  
2022-0950

Gennep – Niersstraat 18 Exploitatievergunning: 
horecaexploitatievergunning  
(31 oktober) 2022-0934

Heijen – Hoofdstraat 51 Vergunning obstakels op openbare weg: 
het plaatsen van een wegafzetting van 
8-11-2022 t/m 11-11-202 (27 oktober) 
2022-1154
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Heijen – Hoogveld 10 Vergunning verkoop vuurwerk: het verkopen 
van consumentenvuurwerk  
2022 (31 oktober) 2022-0984

Milsbeek Collectevergunning: het houden van  
een collecte (31 oktober) 2022-1003

Ottersum – Biezendijk Melding inrit – uitweg (31 oktober)  
2022-1003

Verlenging van de beslistermijn (met zes weken)
Gennep – Picardie 100 Het bouwen van een bijgebouw  

(3 november) 2022-1005

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. 


