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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:
• de antwoordbrief op schriftelijke 

vragen van de PvdA over het proces 
alternatieve ontsluiting haven Heijen 
vast te stellen;

• de standaarduitrusting van de boa’s 
niet uit te breiden met een bodycam;

• in principe medewerking te verlenen 
aan het verzoek tot inpandige 
realisatie van 24 appartementen in 
De Duivenakker Gennep;

• de evenementenkalender 2023 vast 
te stellen;

• Stichting Smaakcentrum een 
structurele subsidie te verlenen van
 € 4.660,- per jaar.

Evenementenkalender 2023 
vastgesteld

De evenementenkalender voor 
2023 is vastgesteld. Hierin zijn 
alle aangemelde evenementen 
opgenomen. De evenementen passen 
binnen de uitgangspunten van ons 
evenementenbeleid. Een plek op de 
evenementenkalender staat los van 
het verkrijgen van een vergunning. 
Kijk voor meer informatie en voor 
het downloaden van de kalender op 
www.gennep.nl/evenement

Wat vindt u van onze 
speelplekken?
Scan de QR-code en laat
het ons weten!  

Heeft u ideeën over wat er beter kan bij 
de speelplekken in onze gemeente? Deel 
ze dan met ons!

QR-codes
Op verschillende locaties hangen 
QR-codes, die u kunt scannen om de 
speelplek te beoordelen. Het gaat 
om de volgende locaties: Anjerstraat, 
Watertoren, Brabantweg/Willem 
Boyeweg, Hoekweg en Israëlstraat.

Denk mee
Heeft u een idee of verbeterpunt? Laat 
het ons dan weten. Samen kunnen we 
een plek creëren waar behoefte aan is.

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.

Structurele subsidie voor Stichting 
Smaakcentrum
Het college van B&W van 
gemeente Gennep heeft besloten 
om Stichting Smaakcentrum een 
structurele subsidie te geven 
voor hun lesprogramma voor 
kinderen van groep 7 en 8 van de 
basisscholen. 

Gezonde voeding
Met het programma leren de 
kinderen over gezonde voeding en 
wordt er samen gekookt. De lessen 
vinden plaats in Norbertushof in 
Gennep. Wethouder Frank Pubben was donderdag 1 december aanwezig om het 
goede nieuws te brengen. Ook mocht hij proeven van wat de leerlingen van De 
Heggerank die ochtend hadden gekookt. 

Weer Kaarsjesavond in Gennep
Na een afwezigheid van 2 jaar 
door het coronavirus, vindt op 
woensdag 21 december van 
19.30 tot 20.15 uur weer de 
Kaarsjesavond plaats op de Markt 
in Gennep. 

Tijdens de Kaarsjesavond zingen 
bezoekers samen bekende 
kerstliederen. Harmonie Unitas et 
Fidelitas en het Genneps Vocaal 
Ensemble begeleiden het publiek. 
Verder spreken burgemeester Hans Teunissen en de vertegenwoordigers van de 
verschillende geloofsgemeenschappen in Gennep een korte vredeswens uit. De 
gebouwen rondom de Markt worden tijdens de Kaarsjesavond slechts verlicht door 
kaarslicht, wat voor een bijzondere sfeer zorgt.

Kortste dag van het jaar
De Kaarsjesavond vindt altijd plaats op 21 december, de kortste dag van het jaar. 
Daarna worden de dagen weer langer en met kerstmis in het verschiet kijkt de 
wereld uit naar licht in donkere tijden.

17e editie
Sinds 2004 kent Gennep de Kaarsjesavond. De Kaarsjesavond van dit jaar zou 
dus feitelijk de 19de editie moeten zijn. Doordat de edities 2020 en 2021 vanwege 
corona uitvielen gaat de editie van 2022 echter de boeken in als nummer 17.

Platform Digitaal Veilig Limburg
Eén plek voor al uw vragen over veilig internetten

Wilt u weten welk antivirusprogramma u het beste kunt gebruiken? Zoekt u meer 
informatie over spam of phishing? Of bent u benieuwd naar hoe u WhatsApp-
fraude kunt herkennen? Sinds 23 november kunt u voor de antwoorden op dit 
soort vragen terecht op het platform Digitaal Veilig Limburg.

Website en helpdesk
Op www.digitaalveiliglimburg.nl vindt u alle informatie over veilig internetten. 
Met de zoekmachine op de website kunt u eenvoudig zoeken naar een antwoord 
op uw vraag. Daarnaast kunt u gebruikmaken van de telefonische helpdesk via 
(085) 00 82 790, die doordeweeks geopend is tussen 9.00 en 16.00 uur.  

Samenwerking
Digitaal Veilig Limburg is een gezamenlijk initiatief van Limburgse gemeenten, 
Platform Veilig Ondernemen Limburg, het Vistacollege, Gilde-opleidingen en de 
Provincie Limburg om het toenemende aantal slachtoff ers van cybercriminaliteit 
terug te dringen.



Raadslid aan het woord Arbeidsmigranten 
Het omstreden WK-voetbal in Qatar vestigt grote aandacht op arbeidsmigranten. De misstanden zetten het voetbal in een zwarte schaduw. 
Onze lokale problematiek is absoluut niet te vergelijken met de verschrikkingen in Qatar, toch zijn er zorgen. Want ook in onze gemeente 
neemt het aantal arbeidsmigranten toe. 

Onze lokale bedrijven hebben 
steeds vaker moeite om in 
de regio voldoende geschikte 
werknemers te vinden. Daarom 
huren zij in toenemende 
mate arbeidsmigranten (of 
internationale werknemers) in. Zij 
zijn welkom en van belang voor 
onze lokale economie.

Is het wenselijk dat 
arbeidsmigranten zonder meer 
in reguliere woningen kunnen 
wonen, gefaciliteerd door 
beleggers? Ook werkgevers 

kopen en huren huizen om 
hun arbeidsmigranten te 
huisvesten. Daardoor zijn er 
minder huizen beschikbaar voor 
woningzoekenden. Voor starters 
wordt het steeds moeilijker om 
aan een woning te komen. Zeker 
in de kern Heijen zien wij dat 
steeds meer panden aangekocht 
worden ten behoeve van de 
huisvesting van arbeidsmigranten. 
In de Hoofdstraat en Kasteelstraat 
zien we (te)veel van dergelijke 
panden. Woningen worden 
weggekaapt voor de neus van 

eigen inwoners. Hierdoor komt 
de leefbaarheid van het dorp 
langzaam maar zeker in gevaar.
Mijn collega CDA-raadslid Dick 
van Dijck nam het voortouw 
om de situatie aan de kaak te 
stellen. Samen met Dick heb 
ik hierover schriftelijke vragen 
ingediend. De gemeente stelt 
namelijk grenzen aan het aantal 
woningen voor kamerverhuur 
aan arbeidsmigranten. Per straat 
is dit maximaal 5%. Het CDA 
vindt het belangrijk om te zorgen 
voor een juiste balans, zodat 

de leefbaarheid in onze kernen 
gewaarborgd blijft. 

Verder vragen we ons af 
of er voldoende controle is 
op de veiligheid van onze 
arbeidsmigranten. Er moet 
te allen tijde voldaan worden 
aan de gestelde eisen van het 
bouwbesluit. Wij onderzochten 
in eerste instantie slechts een 
deel van Heijen. Mocht u elders in 
Gennep misstanden of excessen 
zien, ik hoor ze graag.  

  
Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning
Heijen – De Groote Heeze ong. Het plaatsen van een kantoorunit  

(23 november) 2022-1249
Heijen – Boxmeerseweg 2a Het bouwen van een verbindingshuis  

(24 november) 2022-1254
Heijen – Boxmeerseweg 2a Het aanleggen van een laadkuil, loading dock 

en het plaatsen van een deur (24 november) 
2022-1255

Verleende omgevingsvergunning
Gennep – Picardie 100 Het bouwen van een bijgebouw (1 december) 

2022-1005
Ottersum – Bonkelaar 22 Het realiseren van een bijgebouw met 

smeer- en onderhoudsput en erfafscheiding 
(29 november) 2022-1090

Overige verleende vergunningen
Gemeente Gennep Kleding-, papier- en textielinzameling 

vergunning: kledinginzameling 2023  
(25 november) 2022-0463

Gemeente Gennep Kleding-, papier- en textielinzameling 
vergunning: textielinzameling 2023  
(25 november) 2022-0514

Gemeente Gennep Kleding-, papier- en textielinzameling 
vergunning: textielinzameling 2023  
(25 november) 2022-0516

Gemeente Gennep Kleding-, papier- en textielinzameling 
vergunning: textielinzameling 2023  
(25 november) 2022-0539

Heijen Melding evenementen, straat- en 
buurtfeesten: het organiseren van de Heijse 
Kerst Walk Along (23 november) 2022-1195

Ronnie Rutten, CDA
r.rutten@gennep.nl 
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Verlenging van de beslistermijn (met zes weken)
Gennep – Europaplein 10b Het vervangen van een condensor op het dak 

(25 november) 2022-1078
Heijen – Dionisiusstraat 15 Het splitsen van een woning (25 november) 

2022-1071
Milsbeek – Laagland 2 Het kappen van een boom (25 november) 

2022-1080

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. 


