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

Het college besluit:
• aan de gemeenteraad voor te 

stellen om de beleidsnota ‘Positieve 
Gezondheid centraal’ cast te stellen;

• het uitvoeringsprogramma VTH Wabo 
2023 vast te stellen;

• de regionale beleidsagenda Meedoen 
en Wonen 2022-2023 onder 
voorbehoud vast te stellen;

• de notitie ‘Fonds Kwaliteitsverbetering 
Kernen’ vast te stellen;

• de vergunning voor het bouwen 
van een loods aan de Oudedijk 2 in 
Milsbeek in principe te weigeren en het 
ontwerp-besluit ter inzage te leggen.

Warm de winter door 
in buurthuizen en 
dorpshuiskamers
De energieprijzen zijn de afgelopen 
maanden sterk gestegen. Veel mensen 
zetten daarom de verwarming 
lager, om te voorkomen dat ze hun 
energierekening niet meer kunnen 
betalen. Is dit niet voldoende en dreigt 
u thuis in de kou te komen te zitten? 
Dan kunt u terecht in een van de warme 
buurthuizen en huiskamers in Gennep, 
Heijen, Milsbeek, Ottersum en Ven-
Zelderheide.

In de buurthuizen en huiskamers 
staat de verwarming aan en kunt u 
dorps- en wijkgenoten ontmoeten. 
Drink er bijvoorbeeld een kop koffi  e 
of thee of neem deel aan een van de 
activiteiten. Een overzicht van de warme 
buurthuizen en huiskamers vindt u op 
www.gennep.nl/warmebuurthuizen. 
Behalve in de buurthuizen en 
huiskamers, kunt u ook op andere 
plekken terecht, zoals in de bibliotheek. 

Jongerenwerk organiseert 
zaalvoetbaltoernooi

Op woensdag 28 december 
organiseert Jongerenwerk Gennep een 
zaalvoetbaltoernooi in sporthal Pica 
Mare 2 in Gennep. Het toernooi duurt 
van 13.00 tot 16.00 uur en is bedoeld 
voor jongeren tussen de 12 en 17 jaar. 

Aanmelden kan tot en met 27 december 
en je kunt je als team of als individu 
aanmelden. Stuur hiervoor een e-mail 
naar jongerenwerker Vincent Peeters via 
v.peeters@synthese.nl. 

  Openingstijden 
gemeentekantoor tijdens 
feestdagen

Op Tweede Kerstdag, maandag 26 
december, is het gemeentekantoor 
de hele dag gesloten. Op dinsdag 27 
december staan we weer voor u klaar. 
Daarnaast gaat het gemeentekantoor 
op maandag 2 januari pas om 10.00 uur 
open. Verder zijn we in de kerstvakantie 
volgens de normale openingstijden 
geopend.

Midwinter-Torenbeklimming 
van de Martinustoren

Tourist Info Gennep organiseert samen 
met Bezoekerscentrum Martinustoren 
op donderdag 22 december een 
Midwinter-Torenbeklimming. Om 
19.30 uur nemen de stadsgidsen u 
eerst mee voor een korte wandeling. 
Daarna beleeft u in de Martinustoren 
op de vijf verdiepingen de geschiedenis 
van Gennep in de vorm van geluiden, 
korte video’s en levendige verhalen 
van de gidsen. Helemaal boven kunt u 
genieten van het uitzicht over Gennep. 
De Midwinter-torenbeklimming duurt 
tot ongeveer 21.00 uur. De entree is 
3 euro, kinderen tot 12 jaar betalen 
slechts 1 euro. Aanmelden kan tot 21 
december 13.00 uur met een e-mail naar 
touristinfo@visitgennep.nl. 

Nieuwjaarsreceptie
Dinsdag 3 januari 2023
17.00 – 19.30 uur
Zaal Pica Mare, Picardie 36 in Gennep

Met vriendelijke groet, 
mede namens het gemeentebestuur en alle medewerkers van de gemeente 
Gennep,

Hans Teunissen
Burgemeester

foto: Ellen Gerrits

Afvalkalender 2023
Uiterlijk 30 december ontvangt u de afvalkalender voor 2023. Op de kalender 
vindt u alle informatie die u nodig heeft om uw afval goed aan te bieden 
voor inzameling. Een pdf-bestand van de kalender is ook te downloaden via 
www.gennep.nl/afvalkalender. 

Handig: gebruik de app!
Gebruikt u de PreZero inzamelwijzer-app al? Hiermee heeft u de afval-inzameldagen 
altijd bij de hand. Als u de meldingen van de app aanzet blijft u gemakkelijk op de 
hoogte van de inzameling van de verschillende afvalstromen. Ook bij eventuele 
wijzigingen. Kijk op inzamelwijzer.prezero.nl voor meer informatie over de app. 

Inzameling oud papier
De huis-aan-huis inzameling van het oud papier en karton en de inzameldagen 
voor de tijdelijke papier containers vindt u ook in de PreZero inzamelwijzer-app. 
Heeft u liever een papieren exemplaar? Op www.gennep.nl/oudpapier kunt u het 
jaarschema voor uw straat printen en bewaren bij uw afvalkalender.

Wijziging inzameling KCA in Ottersum
De inzamelstandplaats voor klein chemisch afval (KCA) in Ottersum is gewijzigd van 
de Goorseweg naar het Sint Jozefplein. Hier kunt u op de eerste zaterdag van de 
oneven maanden tussen 9.00 en 10.30 uur uw KCA kwijt. 

 Gemeente Gennep maakt vaart met 
valpreventie ouderen
Op donderdag 15 december ging het valpreventieprogramma ‘Stevig Staan’ voor 
ouderen in de zeven Noord-Limburgse gemeenten van start. Het is belangrijk dat 
de regio vaart maakt met de valpreventie, omdat 40 procent van de 70-plussers 
minimaal één keer per jaar valt, wat grote gevolgen kan hebben voor hun 
gezondheid en zelfstandigheid.

Het programma Stevig Staan bestaat uit een informatiebijeenkomst, persoonlijk 
advies over vallen en een beweegcursus op maat. Hierin wordt gewerkt aan 
spierkracht, coördinatie en balans, waardoor het risico op vallen afneemt. Het 
resultaat? Minder valincidenten, minder opnames bij de spoedeisende hulp en 
minder afhankelijkheid van thuiszorg. 

Wethouder Frank Pubben is blij met uitrol van Stevig Staan in gemeente Gennep 
en de andere Noord-Limburgse gemeenten: “Valpreventie bij ouderen is een 
belangrijk onderwerp. Door onze krachten regionaal te bundelen, kunnen we beter 
en gerichter aan de slag met de aanpak van dit probleem. Zo voorkomen we in de 
toekomst hopelijk vele valincidenten bij ouderen.”

Ouderen in Noord-Limburg kunnen zich nu aanmelden voor het programma via 
www.stevigstaan.nu. Daar vindt u ook meer informatie over het project en de 
fi nanciering ervan.

Wij wensen u fi jne feestdagen en een 
gezond en voorspoedig 2023!
Wij hopen dat het een jaar mag zijn 
met vele mooie verbindingen en 
ontmoetingen. Graag nodigen wij u uit 
om elkaar te ontmoeten en samen te 
proosten op het nieuwe jaar. 



Raadslid aan het woord Blijvend van waarde
Op donderdag 8 december 2022 heeft de fractie ELsss een lezing georganiseerd over ‘de Stad’ door beeldend kunstenaar Michel Huisman 
uit Heerlen. Hij is bekend van de Halfautomatische Troostmachine in het Stadspark Maastricht, vroeger bekend als De Berenkuil, en het 
Maankwartier rondom het stationsgebied in Heerlen. Deze lezing is via onze website en GennepNews terug te zien.

De meest inspirerende boodschap 
vond ik zijn uitspraak dat wat 
wij doen een duurzame bijdrage 
moet blijven leveren. Dat de 
genomen actie waarde heeft en 
er ook op langere termijn waarde 
blijft bestaan. Huisman had het 
daarbij vooral over hoe gebouwen 
ontworpen dienen te worden. 
Over het feit dat vanaf de jaren 
‘70 van de vorige eeuw meubels in 
opkomst kwamen, die nu als afval 

duurder zijn om te verwerken 
dan wat de waarde was in de 
gehele gebruiksperiode. Dit in 
tegenstelling tot de ambachtelijke 
meubels uit vroegere tijden die 
nu nog steeds dezelfde waarde 
hebben als dat ze 100 jaar geleden 
hadden toen ze nieuw waren.

Die manier van kijken kunnen we 
overal op loslaten. Wat levert een 
besluit van de gemeenteraad op 

voor wat betreft de toevoeging 
van waarde? Daarom vinden 
we het als ELsss belangrijk om 
goed te kijken naar de kwaliteit 
van zaken. Zoals bij de bouw 
van appartementen en huizen. 
Maar ook voor voorzieningen in 
onze mooie gemeente, zoals bij 
een multifunctioneel centrum, 
een winkelgebied of openbaar 
groen en natuur. We dienen als 
gemeente de keuze te maken om 

zaken goed aan te pakken voor de 
lange termijn. Op een manier die 
voor de gemeente Gennep en al 
haar kernen passend is. 

Heeft u zelf ideeën opgedaan door 
de lezing van Michel Huisman 
en/of wilt u deze delen met ons, 
neem dan contact met ons op. 

 
Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning
Gennep – Langeweg 4 Het afwijken van een bestemmingsplan  

(12 december) 2022-1303

Verleende omgevingsvergunning
Ven-Zelderheide – Kleefseweg 36 Het verbouwen van een woning 

(14 december) 2022-1012

Overige verleende vergunningen
Gennep – Europaplein Standplaatsvergunning: het verlengen  

van een standplaatsvergunning 2023  
(14 december) 2022-1269

Gennep – Europaplein Standplaatsvergunning: het verlengen  
an een standplaatsvergunning 2023 
 (14 december) 2022-1312

Verlenging van de beslistermijn (met zes weken)
Milsbeek – Sprokkelveld 2 Het bouwen van een overkapping/

opslagruimte (13 december) 2022-1155
Milsbeek – Zwarteweg 44 Het nieuw bouwen van een moderne 

boerderij (14 december) 2022-1119

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. 

DORPSONDERSTEUNERS EN WIJKVERBINDERS
Heeft u een vraag over zorg, welzijn, wonen of leefbaarheid? De dorpsondersteuners 
en wijkverbinders in gemeente Gennep kunnen u verder helpen. 
Kijk voor meer informatie op www.gennep.nl/ondersteuners.
 
Neem contact op.
Gennep-West – Roos van Otterdijk (06-53583055)
Gennep-Zuid – Fonni Klösters (06-19550723)
Heijen – Wilma Kroon (06-57486685)
Milsbeek – Dolinda Wijnhoven (06-82298790)
Ottersum – Sabine van Thiel (06-20942115)
Ven-Zelderheide – Josine van Deurzen (06-42788007)

Danny Artz, ELsss
d.artz@gennep.nl 
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