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

Het college:
• stelt aan de raad voor de 

verordeningen voor het belastingjaar 
2023 vast te stellen;

• stelt het Normenkader 
rechtmatigheidscontrole 2022 vast en 
informeert de raad per brief;

• neemt kennis van de berichtgeving 
aan de Belastingdienst voor de 
overgang van de Wsw-medewerkers 
van IWGM naar de gemeente Gennep.

Bijeenkomst voor nieuwe inwoners van 
de gemeente
Op zaterdag 12 november 
verwelkomden we ruim 
75 nieuwe inwoners van 
de gemeente Gennep in 
het gemeentekantoor. 

In gesprek met het college 
van B&W
Na een welkomstwoord 
van de burgemeester, 
gingen zij in gesprek met 
het college van B&W. Er 
werd bijvoorbeeld gepraat 
over de toekomstvisie 
en over wat de nieuwe 
inwoners opviel in onze gemeente. 

Een geslaagde dag
Na een gezamenlijke lunch, maakten ze onder begeleiding van 3 stadgidsen een 
prachtige wandeling door het historisch centrum van Gennep. We kijken terug op 
een geslaagde dag.

Kledingdag in Gennep

Op woensdag 7 december organiseert 
Kledingbank Limburg weer een 
Kledingdag in Gennep. Alle inwoners 
met een laag inkomen die een uitkering 
of tegemoetkoming van de gemeente 
hebben gekregen, hebben in de week 
van 7 november een persoonlijke 
uitnodiging per post ontvangen. 

Bent of kent u iemand uit de gemeente 
Gennep met een laag inkomen, die 
geen uitnodiging heeft ontvangen? 
Meld dit dan voor 28 november 2022 
bij de gemeente via (0485) 49 41 41. 
U kunt ook mailen naar 
gemeente@gennep.nl. 

Multifunctionele 
accommodatie Heijen

Gemeenschapshuis D’n Toomp in 
Heijen krijgt samen met de gymzaal, 
basisschool De Heggerank en Madelief 
Kindercentrum een fl inke opknapbeurt. 
Het gaat om onderhoud, verduurzaming 
en het multifunctioneel maken van 
het gebouw. Hiermee krijgt Heijen een 
toekomstbestendig gebouw waar volop 
ruimte is voor ontmoeting en verbinding. 

Kijk voor meer informatie op 
www.gennep.nl/mfaheijen.

Presentatie concept 
armoede- en minimabeleid

Op maandag 21 november om 20.00 uur 
vindt er een raadsinformatieavond over 
het nieuwe armoede- en minimabeleid 
plaats. De avond bestaat uit twee 
onderdelen: een presentatie van het 
beleid in de raadzaal van het oude 
stadhuis en een informatiemarkt in het 
gemeentekantoor.

Presentatie beleid
Het armoede- en minimabeleid van 
de gemeente Gennep is herzien. Het 
concept van het nieuwe beleid is nu 
klaar. Een aantal inwoners die tot 
de groep minima behoren, heeft in 
het voortraject meegedacht over dit 
beleid. Nu is het tijd om het concept te 
presenteren aan de (burger)raadsleden. 
Dit gebeurt op maandagavond 21 
november vanaf 20.00 uur.

Informatiemarkt met partners 
Om een goed beeld te krijgen van 
waar mensen in armoede allemaal 
mee te maken krijgen, maar ook 
van welke regelingen en diensten zij 
gebruik kunnen maken, organiseren 
we een informatiemarkt in het 
gemeentekantoor. Op deze markt staan 
een aantal partners van de gemeente, 
waaronder het Jeugdfonds Sport en 
Cultuur, de Papieren Brigade, Stichting 
Leergeld en bewindvoerders. De 
informatiemarkt begint rond 20.30 uur, 
na de presentatie over het beleid.

Ga met ons in gesprek
Geïnteresseerden zijn van harte welkom 
om de presentatie en de markt bij te 
wonen en hun mening te geven. We 
vragen u om u van tevoren aan te 
melden. Wilt u erbij zijn? Laat het 
ons weten met een e-mail naar 
OMO@gennep.nl

14 tot en met 20 november

De Week tegen Kindermishandeling
In Nederland krijgen nog altijd bijna 120.000 kinderen per jaar te maken met 
kindermishandeling. Dat is gemiddeld één kind per klas. Daarbij gaat het niet 
alleen om lichamelijk geweld. Het is elke vorm van mishandeling die voor een kind 
bedreigend of gewelddadig is. Verwaarlozing valt er bijvoorbeeld ook onder.

Ambassadeur
Een aantal weken geleden 
benoemde de gouverneur 
wethouder Frank Pubben 
tot ambassadeur in de 
Limburgse beweging 
tegen kindermishandeling. 
De wethouder heeft 
aangekondigd zich de 
komende jaren extra in 
te zetten voor een goede 
toekomst van onze jeugd: “Het is enorm belangrijk dat kinderen in een veilige 
omgeving kunnen opgroeien. Het gaat me aan het hart dat dit nu niet voor alle 
kinderen geldt.”

De Week tegen Kindermishandeling 
Deze week, van maandag 14 november tot en met zondag 20 november, is het 
de Week tegen Kindermishandeling. Het thema is dit jaar ‘Praat met elkaar’. Het 
doorbreken van het taboe op kindermishandeling is namelijk de eerste stap op weg 
naar steun voor het kind. 

‘Ga het gesprek aan’
Wethouder Pubben: “Als u schrijnende situaties ziet, bij de buren, op school of op 
straat, ga dan alstublieft het gesprek aan. Soms is het ook onmacht van ouders. We 
zien dat stress of bijvoorbeeld fi nanciële problemen zorgen voor een korter lontje. 
Deze mensen willen we graag helpen.”

Melden en hulp vragen
Heeft u een vermoeden van kindermishandeling? Meld het dan of vraag om hulp bij 
de gemeente of Veilig Thuis. U kunt Team Toegang van de gemeente bereiken via 
(0485) 49 41 41. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.weektegenkindermishandeling.nl. 



Raadslid aan het woord Warm dorpshuis maar koude school!
Vorige week maandag was mijn eerste begrotingsvergadering als fractievoorzitter van D66 Gennep en dus ook mijn eerste algemene 
beschouwingen. Hierbij kwamen een aantal belangrijke thema’s aan bod, zoals samenwerken, woningbouw, duurzaamheid en onderwijs. 

Ik ben dan ook trots dat dit tot 
een aantal mooie resultaten 
heeft geleid, zoals deelname 
aan Orange the World (een 
wereldwijde campagne tegen 
geweld tegen vrouwen en 
meisjes). En de motie warme 
buurthuizen, waarmee we 
oproepen dat in iedere kern 
van onze gemeente zeker 
één dorpshuis, wijkgebouw 
of verenigingsaccommodatie 
verwarmd open is, zodat 
inwoners hier naar toe kunnen 
om thuis de verwarming uit 

te kunnen laten. Ons plan om 
de straatverlichting sneller 
te vervangen is ook goed 
ontvangen, maar moet eerst 
nog doorgerekend worden. De 
algemene beschouwingen en alle 
moties zijn terug te vinden op 
www.d66.nl/gennep . 

Dit wil niet zeggen dat de avond 
alleen maar een succes was. 
We hadden echt de hoop dat er 
duidelijkheid zou komen over de 
huisvesting van SO Mikado. D66 
wil dat alle opties voor Mikado 

nog eens serieus op een rij 
gezet worden en dat daarna de 
raad – als budgethouder – een 
gefundeerde keuze kan maken. 
Gelukkig zijn er meerdere partijen 
in de raad die hier serieus 
naar willen kijken. De volgende 
raadsvergadering zullen wij dit 
opnieuw agenderen en we hopen 
dan de handen hiervoor op 
elkaar te krijgen.  

Wij blijven ons inzetten voor de 
leerlingen, ouders en het team 
van Mikado. Zoals we het tijdens 

de beschouwingen al aangaven: 
“Het lijkt erop alsof goede 
huisvesting voor de kwetsbare 
kinderen van de Mikado in onze 
gemeente niet is weggelegd. Al 
bijna twee jaar zitten zij in de 
wachtkamer van de oude Maria 
Goretti. Eerst in afwachting van 
een verhuizing naar het KEC, nu 
in afwachting van... ja, waarvan 
eigenlijk?”

Arjen Mehlkop, D66
a.mehlkop@gennep.nl 

 
Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning
Gennep – Rijssenbeeklaan 33 Het aanbouwen van een bijgebouw  

(8 november) 2022-1196
Milsbeek – Heiveld 52 Het verbouwen van een woonhuis 

 (4 november) 2022-1186
Ottersum – Korenmolen 13 Het bouwen van een carport (2 november) 

2022-1181
Ottersum – Siebengewaldseweg 7 Het plaatsen van 30 zonnepanelen  

(4 november) 2022-1183

Verleende omgevingsvergunning
Gennep – De Gaest 18 Het verbouwen van kantoor naar woning  

 (9 november) 2022-0957
Gennep – Zandstraat 71 Het verbouwen van de winkel en woning 

 (7 november) 2022-0909
Milsbeek – De Knoot 7 Het aanleggen van een uitrit (26 oktober) 

2022-1161

Overige verleende vergunningen
Gennep – Zandstraat 24 Horeca-exploitatievergunning 

 (8 november) 2022-0965
Gennep – Zandstraat 24 Alcoholwetvergunning (8 november)  

2022-0966
Gennep – Zandstraat 56 Vergunning obstakels op openbare weg: 

het plaatsen van een afvalcontainer van 
01-11 t/m 02-12-2022 (4 november)  
2022-1157

Heijen Melding evenementen, straat- en 
buurtfeesten: het organiseren van de 
Sinterklaasintocht 2022 (9 november) 
2022-1180

Milsbeek – Schuttersplein Het ontsteken van de kerstboomverlichting 
(9 november) 2022-1146

Ottersum – Raadhuisplein Melding evenementen, straat- en 
buurtfeesten: het organiseren van een 
winterfestival op 4-12-2022 (4 november) 
2022-1114

Verlenging van de beslistermijn (met zes weken)
Ven-Zelderheide – Kleefseweg 36 Het verbouwen van een woning  

(4 november) 2022-1012

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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De gemeenteraad vergadert
De langste vergadering van de raad is traditioneel die waarin de begroting voor 
volgend jaar wordt vastgesteld. Die begint altijd al om 16.00 uur en duurde nu tot 
na elven. Een hele zit dus. Het ging dan ook niet alleen over de begroting, maar 
ook over nog zo’n 15 agendapunten. 

De vergadering startte met de voorzitter van d’n Toomp uit Heijen, mevrouw 
Lambrechts, die de raad nog wat extra munitie gaf om vooral vóór het extra krediet 
van € 1 miljoen voor het dorpshuis te stemmen. Dat hielp: het besluit werd met 
algemene stemmen aangenomen. Daarnaast kwam ook nog een motie van de 
SP aan de orde om meteen ook de buitenruimte aldaar aan te pakken. Dat kon 
op sympathie rekenen van de raad. In 2024 wordt dat opgepakt, samen met het 
vervangen van de riolering. 

Daarna begonnen de fracties aan de algemene beschouwingen. Die waren divers, 
zoals dat hoort in een democratie. Door de oogharen kijkend met accenten op: 
het CDA voor de verenigingen, D66 voor duurzaamheid, de VVD voor veiligheid, 
ELsss voor sport, de PvdA voor armoedebestrijding en de SP voor het nakomen van 
afspraken. Er werden veel amendementen en vooral moties ingediend, waarvan 
meer dan de helft gaande de vergadering alsnog werd ingetrokken of aangehouden. 

Er werd raadsbreed een motie aangenomen om te onderzoeken hoe de algemene 
begraafplaats een fatsoenlijke uitstraling kan behouden, nu steeds meer graven 
worden geruimd en er steeds minder begraven wordt. De ondersteuning van 
verenigingen die kampen met hoge energiekosten werd ook breed aangenomen, 
net als het initiatief om jaarlijks mee te gaan doen aan ‘Orange the World’ tegen 
mishandeling van vrouwen en meisjes en het idee om per wijk/dorp in ieder geval 
één buurthuis te verwarmen en open te houden. Een motie om het idee van DAG 
Ottersum uit te werken voor het opknappen van het Raadhuisplein werd eveneens 
unaniem aanvaard.

Voor het eerst in jaren werd verder de begroting unaniem aangenomen. De visie 
over wat voor woningen voor welke doelgroepen er de komende jaren gebouwd 
moeten gaan worden werd eveneens raadsbreed aangenomen. Zorgen werden 
uiteraard uitgesproken over de enorme stijging van de bouwkosten. Voor de PvdA 
werd ten slotte mevrouw Koomen als burgerraadslid verwelkomd. 

Zoals aangegeven viel de hamer na elven. Daarmee was het jaarlijks hoogtepunt 
van de democratie weer voltooid verleden tijd.


