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

Het college besluit:
• het welzijnswerk voor de periode van 

1 januari 2023 tot en met 31 december 
2026 te laten uitvoeren door Synthese; 

• de naam “Bakkershof” toe te kennen 
aan de openbare ruimte aan de 
Rijksweg in Milsbeek.

 Beheer kleine houtopstanden in Heijen
Deze week zijn we weer begonnen met 
de beheerwerkzaamheden aan de kleine 
houtopstanden in de omgeving Heijen. 
Het gaat om houtopstanden aan de 
Heesweg, Nieuwwijkstraat, Hoofdstraat en 
Heikampseweg/Sleen. 

Werkzaamheden
De werkzaamheden worden uitgevoerd door 
Knoest uit Aff erden. Zij voeren het werk in 
fases uit en zijn uiterlijk 15 maart 2023 klaar, 
in verband met het broedseizoen. Er worden 
bomen gekapt en gesnoeid. We doen dit 
voor de veiligheid en om andere bomen, 
planten en struiken de ruimte te geven. De 
werkzaamheden kunnen zorgen voor wat 
overlast. 

Meer informatie
Direct aanwonenden ontvangen een brief van de gemeente met daarin meer 
informatie. Wilt u meer weten over het beheer van de kleine houtopstanden in onze 
gemeente? Kijk op www.gennep.nl/bosrandenbeheer. 

 Gratis coronazelftesten
Het coronavirus is nog niet weg. Het 
blijft daarom belangrijk om onszelf en 
de kwetsbare mensen in de samenleving 
te beschermen. Rijksoverheid adviseert 
om bij klachten of als u dichtbij een 
besmet persoon bent geweest, een 
coronazelftest te gebruiken. Ook als u 
volledig bent gevaccineerd of al corona 
heeft gehad. Met een zelftest heeft u 
snel een uitslag. 

Gemeente Gennep biedt per inwoner 
4 gratis zelftesten aan. Deze zijn vanaf 
1 december op te halen bij de receptie 
van het gemeentekantoor aan het Ellen 
Hoff mannplein 1 in Gennep. Daarbij 
geldt: op is op.

 Afwijkende openingstijden en 
digitale dienstverlening

Dit weekend starten we met 
werkzaamheden aan ons systeem 
voor digitale dienstverlening. Daarom 
kunt u van vrijdag 2 december tot en 
met maandag 5 december 16.00 uur 
geen E-formulieren invullen op onze 
website. Online een afspraak maken of 
een product aanvragen, is dan dus niet 
mogelijk.

Verder is de receptie op maandag 
5 december gesloten. Op dinsdag 6 
december staan we vanaf 9.00 uur weer 
voor u klaar. 

Bij voorbaat dank voor uw begrip.

Stop geweld tegen vrouwen
Wereldwijd krijgt helaas één op de drie 
vrouwen te maken met geweld. In de strijd 
tegen geweld tegen vrouwen en meisjes 
sluit gemeente Gennep zich aan bij de 
internationale campagne Orange the World. 

Orange the World-vlag
Op vrijdag 25 november, de Internationale 
Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, is 
de Orange the World-vlag voor het 
gemeentekantoor gehesen. De vlag blijft 
wapperen tot 10 december, de Internationale 
Mensenrechtendag. In deze periode zijn ook 
de Martinustoren, Pica Mare en de fontein 
op het Jan Lindersplein oranje uitgelicht. De 
kleur oranje staat symbool voor een zonnige 
toekomst, vrij van geweld tegen vrouwen en 
meisjes.

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

Ontwerpbestemmingsplan ‘Biezendijk 4 
en 6 Ottersum’
Het college van B&W maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Biezendijk 
4 en 6 Ottersum’ ter inzage wordt gelegd. Het ontwerpbestemmingsplan  ziet 
op  de sloop van agrarische bedrijfsbebouwing op de locaties Biezendijk 4 en 6 
te Ottersum. In ruil daarvoor worden beide voormalige agrarische bedrijven 
herbestemd naar een woonbestemming waarbij op de locatie Biezendijk 4 twee 
extra burgerwoningen worden toegevoegd. 

Inzage
Het bestemmingsplan ligt vanaf donderdag 1 december 2022 voor zes weken ter 
inzage in het gemeentekantoor van Gennep. Het ontwerp is ook te raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl ( NL.IMRO.0907.BP22141BIEZ46BUI-ON01). 

Zienswijze
Tot en met 11 januari 2023 kunt u een schriftelijke en mondelinge zienswijze naar 
voren brengen 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.

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. 



Raadslid aan het woord Een passende woning voor iedereen  
In de vorige coalitieperiode zijn er vele woningbouwplannen ontwikkeld. Het is nu zaak deze ten uitvoer te brengen. Begin november heeft 
de gemeenteraad de woonvisie unaniem vastgesteld. Daarin is vastgelegd dat we de komende jaren doorbouwen in alle kernen. 

Het CDA heeft de ambitie om 
door te groeien naar 20.000 
inwoners. Dit mede om ons hoge 
voorzieningenniveau (zoals o.a. 
scholen, sportgelegenheden) te 
behouden. Afgelopen jaar was de 
gemeente Gennep in procentuele 
zin de snelste stijger qua inwoners 
in Limburg. Om door te groeien, 
volstaan niet alleen de plannetjes 
van 4 of 5 woningen. We moeten 
ook kijken naar grotere locaties. 
De Heikant in Gennep-Zuid staat 
voor ons bovenaan, zeker nu het 

Pagepark vol zit. Verder heeft de 
kern Gennep niet direct grote 
uitbreidingslocaties. Vandaar dat 
wij als CDA het college van B&W 
gevraagd hebben om een nadere 
verkenning uit te voeren naar 
toekomstige uitbreidingslocaties. 
Evenals een locatie voor een 
appartementencomplex voor 
starters en senioren. Dit om te 
zorgen voor betaalbare woningen. 
Daar is dringend behoefte aan, 
omdat woningen nauwelijks 
betaalbaar zijn voor jongeren. 

Vandaar dat het van belang is dat 
ook onze woningbouwcorporaties 
Mooiland en Destion blijven 
zorgen voor extra sociale 
woningbouw.  Ook de roep om 
moderne zorgcomplexen neemt 
toe. Steeds meer oudere mensen 
die niet in aanmerking komen 
voor een verpleeghuis wonen 
gedwongen in een te groot huis 
met zorg. Een zorgvoorziening, 
zoals op het Hoenderpark 
in Ottersum, zorgt voor 
doorstroming op de woningmarkt.  

Een punt van aandacht 
voor de leefbaarheid vormt 
het toenemend aantal 
arbeidsmigranten in een aantal 
straten in onze gemeente. Het 
CDA vindt het van belang om te 
zorgen voor een juiste balans. 
Zodanig dat mensen die vaak al 
jaren in een omgeving wonen er 
ook prettig kunnen blijven wonen.  

Laten we zorgen dat er voor 
iedereen een passende woning 
voorhanden is. 

 
Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning
Heijen – De Groote Heeze ong. Het realiseren van een inrit  

(18 november) 2022-1240
Ottersum – Kleefseweg 9 Het transformeren van een bestaand 

klooster (22 november) 2022-1247
Ven-Zelderheide – Kleefseweg 20 Het plaatsen van een dakopbouw  

(20 november) 2022-1241
Ven-Zelderheide – Kleefseweg 46 Het verbouwen van een woonhuis  

(17 november) 2022-1233
Verleende omgevingsvergunning
Heijen – Hermelijnstraat 3 Het aanpassen van een dakkapel  

(23 november) 2022-1133
Overige verleende vergunningen
Gemeente Gennep Standplaatsvergunning (22 november)  

2022-1185
Gennep – Markt Evenementenvergunning: het organiseren 

van de Kaarsjesavond 2022 (17 november) 
2022-1118

Gennep – Niersstraat 18 Melding evenementen, straat- en 
buurtfeesten: opening Lunchcafé eXtra  
(11 november) 2022-1198

Gennep – Spoorstraat 103 Loterijvergunning (17 november)  
2022-1199

Heijen Melding evenementen, straat- en 
buurtfeesten: het organiseren van ‘Heel 
Heijen ruimt op’ kleedjesmarkt/garagesale 
(17 november) 2022-1063

Heijen – Karrevenseweg 2 Milieumelding: het starten van een bedrijf 
(13 juni) 2022-0675

Heijen – Nieuw Erf 17 Milieumelding: het veranderen van een 
melkveebedrijf en ijsboerderij (31 oktober) 
2022-1174

Milsbeek Collectevergunning: het verkopen van 
kaarsen huis-aan-huis (22 november)  
2022-1244

Milsbeek  - Langstraat 30 Melding evenementen, straat- en buurt-
feesten: het organiseren van een Selfmade 
Kerstfair 2022 (17 november) 2022-1178

Twan Reintjes, CDA
t.reintjes@gennep.nl 

Verlenging van de beslistermijn (met zes weken)
Gennep – Zandstraat 81 Het wijzigen van de bestemming van kantoor 

naar wonen (21 november)  
2022-0891

Milsbeek – Rijksweg 35 Het realiseren van 11 appartementen en  
7 eengezinswoningen (18 november)  
2022-1068

Milsbeek – Steenweg 7 Het bouwen van een CLT-woning  
(18 november) 2022-1016

Ottersum – Aaldonksestraat 3 Het uitbreiden van een bedrijfsgebouw  
en het legaliseren van o.a. detailhandel  
(23 november) 2022-1084

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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