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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 6 december 2022. Op 
www.gennep.nl/besluiten vindt u meer 
informatie.

Het college besluit:
• de beschikking aan Calibris d.d. 20 

december 2021 in te trekken en de 
middelen voor het Wijkleerbedrijf over 
te hevelen naar de gemeente Venlo, 
vanwege hun kassiersfunctie voor de 
budgetten van de investeringsagenda;

• in te stemmen met de begroting 
Geweld in Afhankelijkheidsrelaties en 
de gemeentelijke bijdragen 2023 en 
een driejarige pilot MDA++ te starten 
conform het adviesrapport van de 
kwartiermakers MDA++;

• kennis te nemen van de berichtgeving 
aan de Wsw-medewerkers over de 
overgang van de dienstverbanden van 
de IWGM naar de gemeente Gennep.

 Gemeente Gennep lanceert digitaal 
erfgoedportaal
Op maandag 12 december werd in het bijzijn 
van burgemeester Hans Teunissen, wethouder 
Frank Pubben en diverse erfgoedverenigingen, 
het digitale erfgoedportaal Erfgoed Maas en 
Niers gelanceerd. 

Via dit portaal kunt u online onderzoek doen in 
de archiefcollecties van het gemeentearchief 
van Gennep. Bijvoorbeeld om meer te weten 
te komen over uw familiegeschiedenis of 
uw woonplaats. Zo kunt u inventarissen en 
dossieromschrijvingen doorzoeken. Ook zijn 
oude edities van de Maas- en Niersbode in 
het archief opgenomen en kunt u via het 
portaal dossiers aanvragen om in te zien in 
het gemeentekantoor. In de toekomst hopen we het erfgoedportaal verder uit te 
breiden.

Wilt u uitleg over de archiefcollecties en het online zoeken? Kijk dan op
www.gennep.nl/gemeentearchief. Wilt u direct een kijkje nemen in het 
digitale erfgoedportaal? Kijk dan op erfgoedmaasenniers.gennep.nl.  

Gewijzigde openingstijden
Op donderdag 22 december is het 
gemeentekantoor al om 15.00 uur 
gesloten, vanwege een kerstviering voor 
medewerkers. Op vrijdag 23 december 
staan we weer voor u klaar.

Verzilver uw Gennepse 
cadeaukaart voor 2023

Eind november ontvingen Gennepse 
mantelzorgers een compliment in de 
vorm van een Gennepse cadeaukaart 
van 100 euro, die was te besteden op de 
Mantelzorgmarkt. Resterend tegoed op 
de cadeaukaart kan nog tot en met 
31 december 2022 worden verzilverd 
bij de aangesloten ondernemers. 
Op www.centrumgennep.nl/gennepse-
cadeaukaart staat vermeld welke 
ondernemers zijn aangesloten. 

De gemeenteraad vergadert

De raad staat aan het hoofd van de 
gemeente en stelt de grote lijnen 
vast voor het beleid. Maandag 19 
december 2022 om 20.00 uur vindt er 
een besluitvormende raadsvergadering 
plaats o.a. over onderstaande 
onderwerpen.

• Vaststelling bestemmingsplan 
‘Duivenakkerstraat 41a, Gennep’

• Belastingverordeningen en 
belastingbeleid 2023

• Vaststelling bestemmingsplan 
Kalboerhof Gennep

• Wijzigen gemeenschappelijke regeling 
Omnibuzz en zienswijze gewijzigde 
begroting

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.

Rapporten belevingsvluchten F35

Op 18 oktober 2022 voerde defensie 
belevingsvluchten uit met de F35. 
Inwoners van de 13 omliggende 
gemeenten van Vliegbasis De Peel 
konden een enquête invullen. Defensie 
wil met dit onderzoek inzicht krijgen 
in hoe omwonenden van De Peel 
de F35-vliegbewegingen ervaren. 
De verslechterende wereldwijde 
veiligheidssituatie maakt een sterke 
krijgsmacht noodzakelijk. Mede daarom 
komen er meer F35’s. De rapporten van 
het onderzoek zijn nu openbaar. 
U vindt ze op www.defensie.nl/actueel. 

Sportgala Gennep

Op vrijdag 16 december is het Sportgala 
in zaal Pica Mare, met om 18.00 uur het 
Junior Sportgala en om 20.00 uur het 
Senior Sportgala. Bent u ook benieuwd 
wie er met de eretitels naar huis gaan 
en wilt u erbij zijn? Ga dan naar 
www.sportgalagennep.nl en bestel uw 
gratis toegangskaart.

 Maas Cleanup: Gennep Schoon op 
zaterdag 18 maart
In het kader van de Maas Cleanup 
organiseren we op zaterdag 18 maart 
2023 weer de actie Gennep Schoon. 
Verenigingen en stichtingen maken dan 
de oevers van de Maas en Niers in onze 
gemeente vrij van zwerfafval. Daarvoor 
ontvangen ze een vergoeding van 100 
euro. De aanmelding is nu geopend.

Wat vragen wij van u?
U stelt een groep samen van minimaal 10 tot maximaal 15 personen die een tracé 
opschonen. Er dienen minimaal 10 volwassenen deel te nemen. Voor de veiligheid 
mogen er geen kinderen onder de 12 jaar deelnemen. Kinderen vanaf 12 jaar die 
meedoen, moeten in het bezit zijn van hun A- en B-zwemdiploma. Voor elk kind 
dient 1 volwassene deel te nemen.

Aanmelden en meer informatie
Wilt u met uw vereniging of stichting meedoen? Meld u dan uiterlijk vrijdag 13 
januari 2023 aan via het aanmeldformulier op www.gennep.nl/gennepschoon. 
Hier vindt u ook meer informatie over Gennep Schoon en de voorwaarden.  

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.



Raadslid aan het woord Een duurzame wereld begint… bij jezelf 
Talloze mensen zaten teleurgesteld voor de televisie. Ze hadden, net als u en ik waarschijnlijk, meer verwacht van de Klimaattop in Egypte. 
Die is zeer teleurstellend geëindigd. Er komt een schadefonds voor ontwikkelingslanden die worden getroffen door klimaatgerelateerde 
natuurrampen. Maar op het belangrijkste thema, voorkomen dat de opwarming van de aarde gevaarlijke grenzen doorbreekt, is geen 
enkele vooruitgang geboekt. 

Wat kunnen we zelf eigenlijk doen 
op het gebied van duurzaamheid? 
De TU Delft heeft een Trias 
energetica ontwikkeld die we 
bij alle particuliere huishoudens 
kunnen toepassen. Die is heel 
simpel: stap 1 is het besparen 
van energie- en gasverbruik 
(goed voor je portemonnee), 
stap 2 is het opwekken van 
duurzame energie (warmtepomp, 
zonnepanelen) en stap 3 is de rest 

van de maatregelen. 

Gemeente Gennep zet met 
behulp van het Energiecafé 
Mook en Middelaar een 
energiecoachtraject op. De 
eerste (vrijwillige) energiecoaches 
uit onze gemeente worden nu 
opgeleid. U kunt als inwoner 
straks een aanvraag indienen 
voor een bezoek bij u thuis. De 
energiecoach gaat dan met u 

in gesprek over wat u zelf kunt 
doen. Dat kunnen simpele 
aanbevelingen zijn zoals: zet 
de thermostaat ’s nachts op 
max. 15 graden, gebruik een 
waterbesparende douchekop of 
dicht kieren af. Het kunnen ook 
vergaande adviezen zijn zoals: 
hoe zit de ventilatie van uw huis in 
elkaar? Is het huis goed geïsoleerd 
met spouwmuur- en vloerisolatie 
of dubbele beglazing? 

U gaat hier de komende tijd meer 
over horen, onder andere via de 
website van de gemeente. Ook 
zal er een stichting opgericht 
gaan worden, waaronder de 
energiecoaches gaan werken.

Is dit allemaal een druppel op de 
gloeiende plaat? Jazeker. Maar 
door heel erg veel druppels koelt 
die gloeiende plaat toch wel af!

 
Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning
Milsbeek – nabij Rijksweg 28 Het plaatsen van een LED-zuil  

(6 december) 2022-1274
Milsbeek – Sprokkelveld 18 Het kappen van een eikenboom  

(6 december) 2022-1273
Ottersum – St. Janstraat 13 Het plaatsen van een antenne-installatie 

t.b.v. mobiele datacommunicatie  
(7 december) 2022-1286

Ottersum – nabij St. Janstraat 77 Het plaatsen van een LED-zuil  
(6 december) 2022-1275

Ven-Zelderheide – Heidestraat 3a Het bouwen van een levensloopbestendige 
woning (5 december) 2022-1272

Verleende omgevingsvergunning
Gennep – Burg. Woltersstraat 22 Het doorbreken van een gevel t.b.v. 

aanbouw (5 december) 2022-1107
Heijen – Karrevenseweg 2 Het plaatsen van divserse bouwwerken  

en hekwerk (7 december) 2022-1132
Geweigerde omgevingsvergunning 
Ottersum – St. Janstraat 1 Het herinrichten van een bestaand pand 

(6 december) 2022-0981

Overige verleende vergunningen
Gennep Evenementenvergunning: het organiseren 

van een Kerstmarkt 2022 (2 december) 
2022-1166

Gennep Evenementenvergunning: het organiseren 
van de Niersjaarsduik 2023 (7 december) 
2022-1117

Ottersum – Grevendaal 1 Melding uitrit aanleggen: het verlagen  
van het trottoir i.v.m. uitrit (6 december) 
2022-1224

Verlenging van de beslistermijn (met zes weken)
Heijen – Hoofdstraat 39 Het wijzigen van de gebruiksfunctie naar 

woonfunctie met kamergewijze verhuur  
(7 december) 2022-1141

Heijen – Hoofdstraat 44 Het wijzigen van de gebruiksfunctie naar 
woonfunctie met kamergewijze verhuur  
(7 december) 2022-1142

Heijen – Hoofdstraat 46 Het uitbreiden van een veldschuur  
(5 december) 2022-1134

Milsbeek – Zwarteweg 6 Het verbouwen van een woonhuis  
(5 december) 2022-1106

Ottersum – Looiseweg 32 Het verbouwen en uitbreiden van een 
woonhuis (5 december) 2022-1150

Verkeersbesluit
Ven-Zelderheide – Antoniusstraat 39 Het aanwijzen van een gereserveerde 

invalideparkeerplaats (13 december) 
549418

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. 

Anke Sonnemans, D66
a.sonnemans@gennep.nl 
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Ontwerp-besluit Oudedijk 2 Milsbeek ter inzage

Het college van B&W maakt bekend dat een ontwerp-besluit voor het perceel 
Oudedijk 2 in Milsbeek ter inzage wordt gelegd. Dit in verband met een aanvraag 
omgevingsvergunning voor de activiteiten ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd regels 
ruimtelijke ordening’ (nr. 2022-0495). Het ontwerp-besluit betreft een voorgenomen 
weigering van de omgevingsvergunning voor het bouwen van een loods aan de 
Oudedijk 2 in Milsbeek.   

Het ontwerp-besluit ligt vanaf donderdag 15 december 2022 voor zes weken ter 
inzage in het gemeentekantoor van Gennep. Tot en met 25 januari 2023  kan 
eenieder een schriftelijke en mondelinge zienswijze naar voren brengen bij het 
college van B&W van Gennep, Postbus 9003, 6590 HD Gennep. Het is niet mogelijk 
om via e-mail een zienswijze in te dienen.

Werkzaamheden in onze gemeente

Jaarlijks worden er in onze gemeente vele kilometers kabels en leidingen opnieuw 
gelegd. Dit is nodig om onze inwoners en bedrijven te voorzien van gas, water, 
licht en internet. Momenteel voeren netbeheerders hiervoor werkzaamheden uit 
in het centrum en op andere plaatsen in onze gemeente. Wij overleggen met de 
netbeheerders om de werkzaamheden zo goed mogelijk te laten verlopen. Enige 
overlast is helaas niet te voorkomen. Waar mogelijk proberen we werkzaamheden 
te combineren met geplande reconstructies en rioolvervangingen. 

Voordat kabels en leidingen kunnen worden vervangen, moet het straatwerk 
verwijderd worden. Ook zijn graafwerkzaamheden nodig, omdat kabels en 
leidingen op een bepaalde diepte moeten liggen. Deze werkzaamheden zorgen voor 
geluidsoverlast en een beperkte bereikbaarheid.

Soms komt het voor dat de werkzaamheden niet goed zijn uitgevoerd. Het  
straatwerk is dan bijvoorbeeld niet goed teruggelegd. Het is de taak van de 
gemeente om dit te controleren en, indien nodig, te laten herstellen.
Ziet u dat werkzaamheden niet goed zijn uitgevoerd? Meld dit dan bij de gemeente 
via www.gennep.nl/melding. Wij gaan zo snel mogelijk met uw melding aan de slag.


