
Gennep Actueel
INFORMATIERUBRIEK GEMEENTE GENNEP

27 DECEMBER 2022 Meer informatie: www.gennep.nl 

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

Het college besluit:
• voor de huisvesting van SO Mikado 

verdere uitwerking te geven aan het 
scenario: gereedmaken Stiemensweg 
175 en aanvullend het scenario 
‘Uitbreiding KEC’ te laten onderzoeken 
en de gemeenteraad per brief te 
informeren;

• aan de gemeenteraad voor te stellen 
de Nota Grondbeleid 2023 vast te 
stellen, inclusief overgangsrecht;

• de raadsinformatiebrief over 
hoogwaterbescherming van de kernen 
Heijen en Gennep vast te stellen;

• de raadsinformatiebrief Voorbereiding 
invoering Omgevingswet vast te 
stellen;

• het bezwaar van de PvdA gegrond 
te verklaren overeenkomstig met 
het advies van de Commissie 
Bezwaarschriften Gennep.

Vuurwerk afsteken? 
Doe het veilig!
Gaat u knallend het nieuwe jaar in? 
Houd dan rekening met uw eigen 
veiligheid en die van uw omstanders. 
Er is immers niks feestelijks aan als het 
tot verwondingen, gehoorschade of 
overlast leidt. Vuurwerk afsteken mag 
van zaterdag 31 december 18.00 uur tot 
zondag 1 januari 02.00 uur. Wij wensen 
u een veilige jaarwisseling!

Werkzaamheden in het 
Heijense bos
In de delen van het Heijense bos die 
eigendom van de gemeente zijn, voeren 
we momenteel controles uit langs de 
hoofdpaden. Dode en kwijnende bomen 
langs de routepaden worden beoordeeld 
en zo nodig gesnoeid of weggehaald. Zo 
werken we aan een veilig en gevarieerd 
bos, waar iedereen van kan genieten. 

Plan van aanpak
Eerst wordt er een inventarisatieronde 
gedaan op basis van de Boom 
Veiligheid Controle-methode (BVC-
methode). Bomen die gesnoeid of 
geveld moeten worden, krijgen een 
markering. In het nieuwe jaar vindt het 
noodzakelijke snoei- en zaagwerk plaats. 
Dit wordt uitgevoerd door Arie Arts 
Boomverzorging in samenwerking met 
de Bosgroep Zuid-Nederland. Tijdens de 
werkzaamheden kan het voorkomen dat 
delen van het bos niet toegankelijk zijn. 
We hopen op uw begrip.

Vergeet uw bomenbon niet in 
te wisselen
Eind oktober konden inwoners van de 
gemeente zich inschrijven voor onze 
bomenbonnenactie. De 750 beschikbare 
bonnen waren binnen de kortste keren 
vergeven. 

Bomenbon inwisselen
In november ontvingen de inschrijvers 
hun bon, waarmee ze een gratis boom 
kunnen ophalen bij De Kroon Flowers 
in Milsbeek. Inmiddels zijn er al bijna 
400 bomen opgehaald, een mooie 
tussenstand! Heeft u uw bomenbon nog 
niet ingewisseld? Dit kan nog tot eind 
februari. Plant de boom voordat hij uit 
gaat lopen en als het niet vriest. 

Meer infromatie
Kijk voor meer informatie op 
www.gennep.nl/bomenplan. 

 Sportgala Gennep 2022 groot succes 
Op vrijdag 16 december vond in Zaal Pica Mare in Gennep de tweede editie van het 
Sportgala plaats. De avond, die door ruim 300 gasten bezocht werd, was een groot 
succes.  

De avond werd afgetrapt 
met het junior sportgala. 
Atlete Kaate Mulders ging er 
vandoor met de titel ‘Junior 
individueel 2022’ en Vitesse 
’08 JO15-1 met de titel ‘Junior 
team 2022’. Tijdens het 
Senior Sportgala ontving Jong 
PSV’er Jesse Giebels de titel 
‘Sporttalent 2022’. Kickbokser 
Ahmed Habatti viel net als in 
2019 in de prijzen en won de 
‘Individuele sportprestatie 2022’. 
VIOS/SPES B1 werd beloond met 
de titel ‘Sportteam 2022’. Hun coach Niels Schallenberg werd ‘Coach van het jaar 
2022’. De Sportwaarderingsprijs is gewonnen door oud-profvoetballer, trainer en 
ambassadeur van het naschools sportaanbod Niels Fleuren. 

De organisatie van het Sportgala Gennep – GennepNews, gemeente Gennep, 
Gennep Doet Mee en Topic Magazine – is trots op het succes van dit evenement en 
kijkt terug op een geweldige avond.

 De raad heeft besloten
De laatste raadsvergadering 
van 2022 duurde twee uur 
en was daarmee een van 
de kortste van het jaar. Er 
werden belangrijke besluiten 
genomen, zoals over een paar 
bouwprojecten in de kern 
Gennep.

De raad gaf groen licht voor 
de zogenoemde ‘Knarrenhof’ 
aan de Kalboerstraat, waarmee 
een discussie van jaren tot een 
bevredigend einde kwam. Dat 
werd bij hamerslag beslist, anders dan bij het plan om vier woningen te bouwen 
tussen de Duivenakker- en Burgemeester Van Banningstraat. Ook nu zat de tribune, 
voor de derde keer in twee maanden, vol met omwonenden. D66 diende een 
amendement in om dakterrassen te voorkomen op de nieuwbouw. Dit voorstel 
haalde het niet. De meerderheid van de raad vond dat er geen blijvend recht kan 
bestaan tegen inkijk in een dichtbebouwde omgeving.

De raad had weinig tijd nodig om de belastingtarieven voor 2023 vast te stellen. Bij 
hamerslag werd besloten de WOZ-belasting met slechts een infl atiepercentage van 
4,3% te verhogen en de tarieven voor de afvalstoff en- en rioolheffi  ng ongewijzigd te 
laten.

Veel discussie was er weer over de toekomst van SO Mikado. De oppositiepartijen 
D66, PvdA en SP dienden een motie in om als raad het besluit te nemen dat Mikado 
alsnog naar KEC Ganapja aan de Picardie zou moeten. Tijdens de bouw van het KEC 
bleek dat het leerlingenaantal van de school groeide van zo’n 20 naar 60. Dat paste 
niet, waardoor destijds besloten werd dat Mikado terug moest naar het gebouw aan 
de Stiemensweg. De discussie ging onder andere over hoe dat besloten werd. Door 
wie dan? En onder welke druk en welke voorwaarden? 

De meerderheid van de raad vond dat er snel iets moest gebeuren, maar dat 
toch beter het collegevoorstel kon worden afgewacht. Dat wordt nog dit jaar 
aangeboden en daarin wordt voorgesteld om twee scenario’s uit te laten werken 
qua kosten, tijd en draagvlak. Het gaat dan om een scenario om de locatie aan de 
Stiemensweg weer geschikt te maken en een scenario voor een aanbouw aan het 
KEC. Kortom, wordt vervolgd. 

Iets na tienen sloot de burgemeester de vergadering met een korte terugblik op een 
bewogen jaar met corona, verkiezingen, opvang van Oekraïners en stijgende kosten. 
Daarna wenste hij iedereen fi jne feestdagen en alle goeds voor 2023.
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Raadslid aan het woord Mikado 
Afgelopen raadsvergadering is gesproken over de huisvesting van Mikado. Iedereen is het over eens dat er op korte termijn alternatieve 
huisvesting voor zowel leerlingen als leraren moet komen. Alleen de wijze waarop verschilt.  

Nog voordat het nieuwe 
Kind Expertise Centrum 
(KEC)  Ganapja geopend was, 
bleek dat de toestroom van 
leerlingen zo groot was dat de 
verwachte leerlingenaantallen 
overtroffen werden. De vanuit 
de scholenkoepel aangeleverde 
leerlingenaantallen zijn onjuist 
gebleken. Er was direct al een 
tekort van drie leslokalen. Als 
noodoplossing is er toen door 
de gezamenlijke scholen voor 
gekozen, om Mikado, de school 
voor speciaal onderwijs, tijdelijk te 

huisvesten in de voormalige Maria 
Gorettischool en daarna naar een 
structurele oplossing te zoeken. 
Deze is anderhalf jaar later 
nog steeds niet naar ieders 
tevredenheid gevonden. 

Onlangs zijn we als raad op 
uitnodiging van Mikado gaan 
kijken naar de noodoplossing. 
Door de aantrekkingskracht van 
het KEC is het leerlingenaantal van 
Mikado meer dan verdubbeld. 
Daardoor zouden er nu al zes 
leslokalen benodigd zijn. Een deel 

van het aantal leerlingen komt 
uit de gemeente Gennep. De rest 
komt uit omliggende gemeenten. 
Zelfs als leek moet ik constateren, 
dat deze zeer kwetsbare groep 
kinderen onder slechte condities 
gehuisvest is. Een situatie die 
afkeurenswaardig is en snel zal 
moeten veranderen. 

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft hierop besloten 
een extern onderzoek uit te laten 
voeren, waarin een scenario voor 
uitbreiding van het KEC en een 

scenario voor opknappen van 
het voormalige pand van Mikado 
aan de Stiemensweg met elkaar 
vergeleken kunnen worden. Van 
daaruit zal de gemeenteraad een 
weloverwogen keuze moeten 
maken. Als CDA staan we voor een 
snelle en adequate huisvesting 
voor zowel leerlingen als leraren 
van de Mikado.  

 
Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning
Gennep – Spoorstraat-Brabantweg Het kappen van een boom (19 december) 

2022-1318
Heijen – Kasteelstraat 24 Het wijzigen van de gebruiksfunctie van een 

pand (20 december) 2022-1323
Milsbeek – Draaischijf Het bouwen van 8 woningen (21 december) 

2022-1327
Milsbeek – Langstraat 93 Het plaatsen van een schuurtje 
 (17 december) 2022-1317
Verleende omgevingsvergunning
Gennep – Picardie 147 Het plaatsen van een dakkapel  

(20 december) 2022-1169
Heijen – De Groote Heeze 35c Het realiseren van een inrit (13 december) 

2022-1240
Milsbeek – Steenweg 7 Het bouwen van een CLT woning  

(21 december) 2022-1016
Overige verleende vergunningen
Gennep – Europaplein Standplaatsvergunning: het verlengen van 

een standplaatsvergunning in 2023  
(16 december) 2022-1315

Gennep – Markt 8 Vergunning obstakels op openbare 
weg: het plaatsen van een tent i.v.m. 
nieuwjaarsviering 2023 (19 december)  
2022-1287

Heijen – De Groote Heeze 35c Melding uitrit: het realiseren van een inrit  
(13 december) 2022-1240

Verlenging van de beslistermijn (met zes weken)
Milsbeek – Heiveld 52 Het verbouwen van een woonhuis  

(20 december) 2022-1186

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)

Jacques van Bergen, CDA
j.vanbergen@gennep.nl 
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Voorbereidingsbesluit Verbod Kamerbewoning
Op 19 december 2022 heeft de gemeenteraad van Gennep een 
voorbereidingsbesluit genomen ter voorbereiding van een bestemmingsplan 
waarin een gemeentebreed verbod op kamerbewoning wordt opgenomen. De 
begrenzing van het gebied is aangegeven op de bij het raadsbesluit behorende 
verbeelding.

Waar gaat het voorbereidingsbesluit over? 
Een voorbereidingsbesluit beoogt te voorkomen dat er ontwikkelingen plaatsvinden 
die in strijd zijn met de plannen van de gemeente. Dit voorbereidingsbesluit 
verbiedt nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot kamerbewoning. Het besluit 
heeft betrekking op de gehele gemeente. 

Inwerkingtreding en werkingsduur 
Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op dinsdag 27 december 2022. 
Het besluit vervalt na inwerkingtreding van het in voorbereiding zijnde 
bestemmingsplan of na één jaar.

Inzage en bezwaar
Het voorbereidingsbesluit en de daarbij behorende verbeelding liggen vanaf  
27 december 2022 ter inzage in het gemeentekantoor van Gennep. U kunt het ook 
bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0907.VB22152KAMERBW-ON01). 
Tegen een voorbereidingsbesluit kunt u geen bezwaar maken of beroep instellen. 
Met vragen kunt u terecht bij de gemeente via (0485) 49 41 41 of 
gemeente@gennep.nl. 

Fotografieclub BGC exposeert in gemeentekantoor
De Fotografieclub Boxmeer-Gennep-Cuijk 
(BGC) exposeert de komende tijd met 
een Burcht in het gemeentekantoor van 
Gennep. 

Op deze Burcht zijn diverse foto’s te zien, 
gemaakt door de leden van de club. Het 
fotokunstwerk is de komende periode 
gratis te bekijken in de hal van het 
gemeentekantoor.


