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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.

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. 

Computer en smartphone
Een melding doorgeven 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. 

Melding telefonisch doorgeven
U kunt meldingen natuurlijk ook nog 
steeds telefonisch bij de gemeente 
doorgeven, maar online meldingen 
kunnen we sneller verwerken.

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. 

Maas Cleanup: is uw vereniging al 
aangemeld voor Gennep Schoon?
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. U kunt zich nog tot en met 13 januari 2023 aanmelden. 

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.

Het gemeentebestuur 

en alle medewerkers 

van gemeente Gennep 

wensen u een gezond 

en voorspoedig 2023!

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.

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



Raadslid aan het woord Geef evenementen de ruimte 
Gennep is een gezellige, gastvrije en bruisende gemeente. Met een sterk verenigingsleven, uiteenlopend van carnavalsclub tot 
buurtvereniging en van georganiseerde sport tot wandelgroep. Dat betekent ook dat er veel activiteiten en evenementen georganiseerd 
worden in Gennep, waarbij de gemeente dan verantwoordelijk is voor het verlenen van een vergunning.

In het verleden was er geen 
evenementenbeleid, maar na 
klachten van omwonenden van 
de Markt moest dit er helaas wel 
komen. Dat beleid wringt af en 
toe wel met de wensen van de 
evenementenorganisatoren. Zo 
moet een evenement voor 14 
november worden aangemeld 
om een plaats te krijgen op 
de evenementenkalender van 
volgend jaar. Dit vind ik veel 
te laat in het jaar. Want als het 
lang onduidelijk blijft of jouw 
evenement een plaatsje op de 

kalender heeft gekregen, kun je als 
organisator nog geen bier, muziek 
of een feesttent reserveren. 
Dat is ontzettend lastig voor de 
initiatiefnemers, nog even los van 
de evenementenvergunning die 
dan ook nog aangevraagd moet 
worden. Als ergens in de komende 
maanden het evenementenbeleid 
wordt besproken en geëvalueerd, 
zal ik hier namens de VVD zeker 
aandacht voor vragen.

Een ander aandachtspunt in 
het evenementenbeleid, is 

de beperking van het aantal 
evenementen, dat op bepaalde 
locaties mag plaatsvinden. Denk 
daarbij aan de Markt in Gennep en 
het Raadshuisplein in Ottersum. 
Vooral de Markt in Gennep is wat 
mij betreft bij uitstek de plaats 
waar een evenement thuis hoort. 
Natuurlijk moet je rekening 
houden met omwonenden en de 
overlast voor de bewoners tot een 
minimum beperken. Maar wonen 
op zo’n karakteristieke locatie 
betekent ook wonen te midden 
van de gezelligheid. Gezelligheid 

op een centrale plek in onze 
gezellige gemeente.

Het college, de raad en onze 
ambtenaren zijn verantwoordelijk 
voor het evenementenbeleid 
en daardoor dus ook indirect 
verantwoordelijk voor de 
gezelligheid. Wat mij betreft is dat 
zo ruim mogelijk! Het wordt tijd 
om het evenementenbeleid op 
korte termijn te evalueren.

§Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning
Heijen – Kranenveld ong. Het bouwen van een woning (23 december) 

2022-1335
Milsbeek – Oudebaan 30-30a Het splitsen van een woning (23 december) 

2022-1331
Milsbeek – Ovenberg 2 Het plaatsen van een geluidswand (23 

december) 2022-1333
Ottersum – Grogterberg 19 Het vervangen van het raamkozijn aan de 

voorgevel van de woning (14 december) 
2022-1322

Ottersum – Oude Panovenseweg 12 Het vervangen van een schuur (23 december) 
2022-1332

Verleende omgevingsvergunning
Milsbeek – Bakkershof 1 t/m 5 Het realiseren van 11 appartementen en 7 
en 2 t/m 32  eengezinswoningen (23 december) 2022-

1068

Verlenging van de beslistermijn (met zes weken)
Ottersum – Korenmolen 13 Het plaatsen van een erfafscheiding (23 

december) 2022-1201
Ottersum – Siebengewaldseweg 7 Het plaatsen van 30 zonnepanelen (28 

december) 2022-1183
Ven-Zelderheide – Eindstraat 9 Het realiseren van een mini-camping voor 

tentkampeerders (23 december) 2022-1143

Als service publiceren wij beknopte versies van de bekendmakingen in deze krant. 
Kijk voor de volledige bekendmakingen op www.offi  cielebekendmakingen.nl. 
Daar leest u ook hoe u inspraak kunt leveren of een zienswijze, beroep of bezwaar 
kunt indienen. 

Beppie Bosten, VVD
b.bosten@gennep.nl 
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