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

Het college besluit:
• het ontwerpbestemmingsplan ‘Biezen-

dijk 4 en 6 Ottersum’ ter inzage te 
leggen; 

• de raadsinformatiebrief over de 
stand van zaken over de organisatie-
ontwikkeling vast te stellen en de 
heer A. de Kroon aan te wijzen als 
waarnemend gemeentesecretaris / 
algemeen directeur per 28 november 
2022;

• in principe medewerking te verlenen 
aan het woningbouwplan voor 77 
woningen op de locatie begrensd 
door het Heiveld, Teelebeekstraat 
en de Langstraat in Milsbeek;

aan de gemeenteraad voor te stellen:
• het armoede- en minimabeleid ‘Aan 

zet’ per 1 januari 2023 vast te stellen;
• de bestemmingsplannen 

‘Duivenakkerstraat 41a, Gennep’ en 
‘Kalboerhof Gennep’ gewijzigd vast te 
stellen;

Gemeente Gennep viert Boomfeestdag 
in Milsbeek
Op 16 november deed 
gemeente Gennep weer 
mee met de jaarlijkse 
Boomfeestdag. Onder het 
toeziend oog van wethouder 
Frank Pubben werd er een 
aantal bomen geplant aan de 
Teelebeekstraat in Milsbeek. 
Leerlingen van groep 6 van 
basisschool De Drie Vijvers in 
Milsbeek plantten de bomen. 

Een groene gemeente
We vinden het heel belangrijk dat onze gemeente groen is ingericht. Zo 
organiseerden we de Bomenbonnenactie, die een daverend succes was. Binnen een 
week waren alle Bomenbonnen vergeven. Verder doet gemeente Gennep mee met 
Steenbreek en hebben we een 20.000 Bomen Plan. Wilt u meer informatie? Kijk dan 
op www.gennep.nl/groenergennep. 

Green Deal voor 
bedrijventerreinen
Ondernemers in de gemeenten Bergen, 
Gennep en Land van Cuijk willen de 
verduurzaming op de bedrijventerreinen 
in de drie gemeenten versnellen. Daartoe 
ondertekenden drie wethouders, 
platform AgriFood Tech en de Industriële 
Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg 
op maandag 21 november een Green 
Deal. Hiermee spreken deze partijen 
de ambitie uit zich gezamenlijk in te 
zetten om de energietransitie op de 
bedrijventerreinen van het Land van 
Cuijk en Noord-Limburg te bespoedigen, 
circulair ondernemen te stimuleren en de 
terreinen klimaatbestendig in te richten. 

De gemeenteraad vergadert
Dinsdag 6 december 2022 om 20.00 
uur vindt er een voorbereidende raads-
vergadering plaats o.a. over onderstaande 
onderwerpen. De raadsvergadering van 
28 november vervalt. 

• Armoede- en minimabeleid ‘Aan zet’
• Vaststelling diverse bestemmingsplannen
• Belastingverordeningen en 

belastingbeleid 2023
• Wijzigen gemeenschappelijke regeling 

Omnibuzz en zienswijze gewijzigde 
begroting

• Ingediende verzoeken tot agendering 
door de fractie PvdA

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.

Dag van de Ondernemer
Vrijdag 18 november was de Dag van de 
Ondernemer. Met een fi lmpje hebben 
we onze ondernemers in het zonnetje 
gezet. In dit fi lmpje doen ondernemers 
Sjoerd Arts (Bakkerij Arts), Marius 
van den Hoogen (eXtra Lunchcafé) en 
Rick de Haas (De Haas Verhuur) hun 
verhaal. Ook wethouder Van Hulsteijn 
komt aan het woord. Wilt u het fi lmpje
bekijken? Kijk op 
www.gennep.nl/dagvandeondernemer. 

Tijdelijke vaccinatielocatie in 
het gemeentekantoor

GGD Limburg-Noord was in de 
zomer regelmatig aanwezig in het 
gemeentekantoor van Gennep voor 
coronavaccinaties. Op 23 en 24 
november en 7 en 8 december is er 
in het gemeentekantoor aan het Ellen 
Hoff mannplein 1 een pop-uplocatie 
geopend van 09.00 tot 16.00 uur. Hier 
kunt u zonder afspraak terecht voor een 
herhaalprik tegen het coronavirus. 

Kijk voor meer informatie over de 
coronavaccinatie en de pop-uplocaties op 
www.ggdlimburgnoord.nl/coronavirus.

Collectieve zorgverzekering voor 
inwoners met een laag inkomen
De nieuwe zorgpremies voor 2023 zijn bekend. Voor veel mensen is dat het 
moment om over te stappen op een andere zorgverzekering. Gemeente 
Gennep vindt het belangrijk dat inwoners met een laag inkomen zich goed 
kunnen verzekeren. Daarom hebben wij samen met CZ en VGZ een collectieve 
zorgverzekering samengesteld.

De collectieve zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en een - vrijwillige 
- aanvullende verzekering. Als u een laag inkomen heeft, betaalt de gemeente 
een deel van de aanvullende verzekering. Dit is € 21,- per maand voor een 
basis aanvullende verzekering, € 40,- per maand voor een midden aanvullende 
verzekering en € 43,- per maand voor een uitgebreide aanvullende verzekering. 
De aanvullende zorgverzekering vergoedt kosten die niet in de basisverzekering 
zitten. Bijvoorbeeld kosten voor de tandarts, een nieuwe bril, thuiszorg, 
fysiotherapie of bepaalde medicijnen. U kunt ook uw eigen risico meeverzekeren 
of in termijnen betalen. Zo komt u niet onverwacht voor hoge zorgkosten te staan. 
Op www.gezondverzekerd.nl/gennep kunt u tot en met 31 december 2022 
overstappen naar een collectieve verzekering.

 Vastgestelde bestemmingsplannen
Gemeente Gennep heeft op 7 november 2022 diverse bestemmingsplannen 
(gewijzigd) vastgesteld.  

Allereerst is het bestemmingsplan ‘Heidestraat 3a Ven-Zelderheide’ vastgesteld, 
dat voorziet in een toevoeging van een extra bouwvlak voor de realisatie van één 
nieuwe woning op het perceel tussen Heidestraat 3 en 5 te Ven-Zelderheide. 

Verder is het bestemmingsplan ‘Aaldonksestraat 9a Ottersum’ gewijzigd vastgesteld. 
 Het plan ziet op de verbouw van een karakteristieke schuur tot woning aan de 
Aaldonksestraat 9a in Ottersum. Over het ontwerpbestemmingsplan is een 
zienswijze ingediend, die heeft geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
Verder hoort er een collegebesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden 
wegverkeerslawaai bij het bestemmingsplan. 

Ten slotte is het bestemmingsplan ‘Langehorst 2d en 13 Ven-Zelderheide’ gewijzigd 
vastgesteld. Het plan ziet op de bouw van twee woningen aan de Langehorst 2d 
en 13 in Ven-Zelderheide. Over het ontwerpbestemmingsplan is een zienswijze 
ingediend, die heeft geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

Alle drie de bestemmingsplannen met bijbehorende documenten liggen vanaf 
24 november 2022 ter inzage in het gemeentekantoor. Tot en met 5 januari 2023 
kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen. De bestemmingsplannen 
zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl, met de volgende 
nummers: NL.IMRO.0907.BP22138HEISTR3AVEZ-VA01 (Heidestraat 3a), 
NL.IMRO.0907.BP22134AALDNK9OTT-VA01 (Aaldonksestraat 9a) en 
NL.IMRO.0907.BP22140LANGE2DBUI-VA01 (Langehorst 2d en 13).



Raadslid aan het woord Voorzieningen onder druk: bouwen dus
In het rapport van Remkes vorige maand genaamd ‘Wat wel kan’ werd treffend omschreven hoe we de kloof tussen stad en platteland 
zien toenemen, doordat voorzieningen hier verdwijnen. Ook in onze gemeente staan voorzieningen onder druk. Met die voorzieningen 
bedoel ik niet alleen een bibliotheek, maar ook winkels, de gymzaal, het dorpshuis en de bakker op de hoek van de straat.  

Nog tot vorig jaar heeft onze 
gemeente 10 jaar lang, ieder jaar 
opnieuw, te maken gehad met 
een krimp in het aantal inwoners. 
Dat Nederland vergrijst is bekend, 
maar onze gemeente vergrijst 
een stuk sneller dan elders. Zo 
wordt er tussen nu en 2040 een 
afname van dik 200 schoolgaande 
leerlingen verwacht. Die krimp 
zet de levensvatbaarheid van 
onze voorzieningen nog verder 
onder druk. Hoe houden we met 
deze ontwikkelingen bijvoorbeeld 

in iedere kern een basisschool? 
Vorige week waren we te gast bij 
de rectoren van het Elzendaal-, 
Merletcollege en Metameer. 
Ook voor de middelbare scholen 
in onze regio is krimp een 
bedreiging. Hun boodschap: 
gemeente, maak werk van meer 
woningbouw. 

Uiteraard zijn stenen geen doel 
op zich, maar het hebben van 
meer inwoners zorgt ervoor 
dat onze zo gewaardeerde 

voorzieningen ook in de toekomst 
kunnen blijven bestaan. Wat 
de VVD betreft gaan we verder 
dan bouwen voor de interne 
vraag, maar verhogen we de 
ambitie. Gennep is een prachtige 
gemeente met een historische 
binnenstad, omgeven door 
groen en een stad als Nijmegen 
op 20 autominuten afstand. Een 
plek waar het goed wonen is. 
Die interesse van buiten onze 
gemeentegrenzen moeten we 
niet als bedreiging zien voor 

onze eigen inwoners op de 
woningmarkt, maar juist als 
kans. We zullen ‘en-en’ moeten 
bouwen. Én voor onze eigen 
inwoners, én inzetten op 
bevolkingsgroei in plaats van 
krimp. Zo blijven we werken aan 
een leefbare gemeente. 

Bram Nijst, VVD
b.nijst@gennep.nl 

 
Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning
Heijen – Brem 1 Het indelen van de kantoren met een 

mezzaninevloer N-O module  
(15 november) 2022-1227

Heijen – Brugfortstraat 3 Het renoveren en aanbouwen van een 
woning (15 november) 2022-1223

Heijen – Sleen Het realiseren van een hondenspeelplaats 
(10 november) 2022-1206

Ottersum – Aaldonksestraat 9 Het verbouwen van een schuur tot woning 
(9 november) 2022-1204

Ottersum – Grevendaal 1 Het verlagen van het trottoir i.v.m. uitrit  
(15 november) 2022-1224

Ottersum – Korenmolen 13 Het plaatsen van een erfafscheiding 
(9 november) 2022-1201

erleende omgevingsvergunning
Gennep – Oliestraat 15b en 15c Het bouwen van een appartement en bed 

en breakfast (15 november) 2022-0830
Heijen – Hoogveld 10a Het wijzigen van een inrichting (16 

november) 2022-0005

Verkeersbesluit 
Gennep – Langeweg 83 Het aanwijzen van een gereserveerde 

invalideparkeerplaats (22 november) 
511160

Heijen – Sleedoornstraat 16 Het aanwijzen van een gereserveerde 
invalideparkeerplaats (22 november) 
511147

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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Volop nagedacht over toekomst gemeente Gennep
Heeft u uw mening al laten horen?

Hoe ziet gemeente Gennep eruit 
in 2040? Daarover wordt volop 
nagedacht door inwoners en 
ondernemers uit de gemeente. 
Samen maken we een toekomstvisie, 
die de gemeente richting geeft en in 
staat stelt om focus aan te brengen. 
Met een lange termijnvisie kunnen 
we de juiste keuzes maken om ook 
in de toekomst een aantrekkelijke 
gemeente te zijn om te wonen, 
werken en recreëren.

Toekomstatelier
Na een aftrap met leerlingen 
op het Elzendaalcollege, een 
informatiebijeenkomst met de 
gemeenteraad, een kernentour en een 
bijeenkomst met nieuwe inwoners, 
was op donderdag 17 november het toekomstatelier. Ruim 45 deelnemers waren 
aanwezig, waaronder ondernemers, dorps- en wijkondersteuners, bestuurders 
en vertegenwoordigers van verenigingen, stichtingen, zorginstellingen en het 
onderwijs. Samen dachten zij na over wat Gennep typeert en hoe zij zich kan 
onderscheiden, waar ze trots op zijn en wat ze willen behouden en wat er in de 
toekomst beter kan.

Toekomstestafette
Het college van burgemeester en wethouders is onlangs ook een toekomstestafette 
gestart. Met het overhandigen van een toekomstpijl worden verenigingen, 
ondernemers, winkeliers en maatschappelijke organisaties gevraagd wat hun 
toekomstdroom is voor gemeente Gennep in 2040.  De deelnemers hebben 
vervolgens de taak om de pijl door te geven aan iemand naar keuze. Bijvoorbeeld 
aan een woningcorporatie, bakker, carnavalsvereniging, MKB-bedrijf, dorpsraad, 
agrariër of voetbalteam. Zo proberen we om een zo breed mogelijke groep te laten 
deelnemen. 

U kunt nog meedenken
Ook de komende weken gaan we nog informatie vanuit de samenleving verzamelen, 
onder andere door het gesprek aan te gaan met jongeren. Wilt u ook meedenken? 
Een groot aantal huishoudens heeft een ansichtkaart ontvangen. Hierop kunnen zij 
hun toekomstdroom voor de gemeente Gennep schrijven en gratis terugsturen naar 
de gemeente. Wellicht heeft u de kaart nog thuis liggen. Wij ontvangen die graag! 
Heeft u geen kaart ontvangen, maar wilt u wel graag uw mening geven? Vul dan de 
online enquête in op www.gennep.nl/toekomstvisie. Hier vindt u meer informatie 
over de toekomstvisie en wat we met de opgehaalde input gaan doen.

Dag van de toekomst
Begin 2023 wordt de Dag van de toekomst georganiseerd. Een feestelijke dag, 
waarop alle inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisatie nog eens 
samenkomen om te praten over de toekomst van de gemeente. Dat doen we aan 
de hand van vier scenario’s. Dit zijn toekomstverhalen over de gemeente Gennep in 
2040, die zijn samengesteld met alle input die eerder is opgehaald. U kunt die dag 
stemmen op uw favoriete toekomstverhaal voor onze gemeente. Meer informatie 
over de Dag van de toekomst volgt binnenkort.


