
Gennep Actueel
INFORMATIERUBRIEK GEMEENTE GENNEP

10 JANUARI 2023 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 3 januari 2022. Op 
www.gennep.nl/besluiten vindt u meer 
informatie.

Het college:
• stelt aan de gemeenteraad voor de 

compensatieregeling energiekosten 
voor verenigingen en stichtingen 
voor de periode 1 januari 2022 tot 
en met 30 juni 2023 vast te stellen en 
hiervoor een budget van € 200.000,- 
beschikbaar te stellen;

• stelt de antwoordbrief op de 
schriftelijke vragen van raadslid Van 
Dijck (CDA) over de huisvesting van 
internationale werknemers vast.

Militaire oefening
Van 16 tot en met 20 januari 2023 vindt 
er een militaire oefening plaats, onder 
andere in onze gemeente. De oefening 
wordt gehouden in het kader van 
opleiding en training voor militairen van 
de Koninklijke Landmacht. 

Tijdens de oefening voeren de militairen 
te voet en met voertuigen diverse 
verkennings-, en bewakingstaken. Deze 
activiteiten vinden voornamelijk in de 
nacht plaats.

De gemeenteraad vergadert

De raad staat aan het hoofd van de 
gemeente en stelt de grote lijnen vast 
voor het beleid. Maandag 23 januari op 
20.00 uur vindt er een voorbereidende 
raadsvergadering plaats. De vergadering 
van 16 januari komt te vervallen.

De raadsvergadering van 23 januari 
gaat onder andere over onderstaande 
onderwerpen:

• Aanbieding rapport 
rekenkamercommissie toezicht en 
handhaving

• Armoede- en minimabeleid ‘Aan zet’
• Nota Grondbeleid Gennep 2023
• Beleidsnota Gezondheid
• Compensatieregeling energiekosten 

verenigingen en stichtingen
• Bestemmingsplan ‘Ringbaan 6 Milsbeek’
• Ingediend verzoek tot agendering PvdA, 

D66 Landschapspark Milsbèk

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.

 Kappen van bomen in de 
Vogelbuurt
In 2023 vinden er werkzaamheden 
plaats in de Vogelbuurt in Gennep. 
Met deze werkzaamheden verbeteren 
we de klimaatbestendigheid en de 
kwaliteit van de leefomgeving. In de 
week van 16 januari 2023 beginnen 
de werkzaamheden met het kappen 
van 44 kansarme of kansloze bomen. 
Deze bomen zijn gemarkeerd met een 
blauwe stip. Tussen mei en december 
2023 starten we met de werkzaamheden 
voor de reconstructie. Daarna planten 
we zoveel mogelijk nieuwe, kansrijke 
bomen aan. Door ruimtegebrek is er 
in de nieuwe situatie maar plaats voor 
maximaal 34 nieuwe bomen. Kijk 
voor meer informatie over de 
herinrichting van de Vogelbuurt 
op www.gennep.nl/vogelbuurt. 

 Gennepse Issuekalender
Wilt u weten wat er speelt in de 
gemeente Gennep? Bijvoorbeeld welke 
activiteiten en (inter)nationale dagen er 
op de planning staan? Maak dan gebruik 
van de Gennepse Issuekalender van 
de KonnectKever. Op deze kalender 
vindt u alle informatie over activiteiten 
en speciale dagen. De kalender wordt 
regelmatig bijgewerkt, zodat de 
informatie actueel blijft. Wilt u meer 
weten of de kalender bekijken? Kijk op 
www.dekonnectkever.nl/issuekalender. 

Mooie start van 2023 met geslaagde 
nieuwjaarsreceptie
In zaal Pica Mare in Gennep vond op dinsdagavond 3 januari een gezellige, 
sfeervolle nieuwjaarsreceptie plaats. De aanwezigen proostten samen op een 
mooi en bruisend 2023 en genoten van live muziek van het Body & Soul Trio. 
Ook konden ze meedenken over de toekomstvisie 2040, door hun wens voor de 
toekomst van onze gemeente op te schrijven en in de kerstboom te hangen.

2023 is een bijzonder 
jaar. Op 1 januari van 
dit nieuwe jaar bestond 
de gemeente Gennep 
in deze samenstelling 
precies 50 jaar. In 
1973 werd gemeente 
Ottersum namelijk 
samen met Heijen 
heringedeeld bij de 
gemeente Gennep. 
Een krantenkop 
van de Maas- en 
Niersbode uit die tijd 
luidt: ‘Eendrachtige 
samenwerking kan 
Gennep groot maken’. 

Ook tijdens de nieuwjaarsreceptie stond samenwerking centraal. Burgemeester 
Hans Teunissen sprak de aanwezigen toe en benadrukte het belang van verbinding 
en ontmoeting in een hechte gemeenschap als die van ons. Niet alleen nu, maar 
ook in de toekomst. Want, zoals het 50 jaar geleden al in de krant stond: samen 
maken we Gennep groot.

 Compensatieregeling energiekosten 
verenigingen en stichtingen
Door de stijgende energieprijzen kunnen (sport)verenigingen en 
(maatschappelijke) stichtingen, zoals gemeenschapshuizen, in fi nanciële 
problemen komen. Om te voorkomen dat deze vrijwilligersorganisaties hun 
deuren moeten sluiten vanwege de gestegen energiekosten, stelt het college van 
B&W aan de gemeenteraad voor om een compensatieregeling vast te stellen voor 
de periode van 1 januari 2022 tot 1 juli 2023. 

De gemeenteraad neemt tijdens de raadsvergadering van 6 februari een besluit 
over het voorstel. Als de regeling dan wordt vastgesteld, kunnen verenigingen en 
stichtingen daarna een aanvraag indienen voor compensatie. De voorwaarden voor 
de aanvraag en de aanvraagprocedure, worden na de vaststelling gepubliceerd op 
www.gennep.nl.

Valpreventie ouderen

Meld u nu aan voor Stevig Staan in Gennep
Gemeente Gennep doet mee met het valpreventieprogramma ‘Stevig Staan’ voor 
ouderen in Noord-Limburg. Daarvoor werken we samen met Gennep Doet Mee. 
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. Ouderen uit onze gemeente kunnen zich 
daarom nu aanmelden voor het programma.

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. 

In Gennep zijn er twee vitaliteitsbijeenkomsten op donderdag 26 januari van 19.00 
tot 20.30 uur en op vrijdag 27 januari van 14.30 tot 16.00 uur. Deze bijeenkomsten 
vinden plaats in Wijkcentrum Van Ons. Wilt u zich aanmelden voor een van deze 
bijeenkomsten? Dat kan bij Olga van Gennep Doet Mee via olga@gennepdoetmee.nl. 
Wilt u meer informatie over Stevig Staan? Kijk dan op www.stevigstaan.nu.



Raadslid aan het woord De mooiste tijd van het jaar is tijd met elkaar!
De nieuwjaarsreceptie van de gemeente Gennep was een prachtig begin van 2023. Enerzijds door vele aanwezigen vanuit de hele 
gemeenschap. Anderzijds door de mooie toespraak van onze burgermeester, waarin hij vertelde over onze bruisende gemeente met alle 
verenigingen en (maatschappelijke) organisaties. Opnieuw bleek hoe rijk onze gemeente is aan gemeenschapsgevoel.

We mogen trots zijn op al die 
(sport)verenigingen, buurt- en 
gemeenschapshuizen. Plekken 
waar inwoners elkaar ontmoeten 
en van het samenzijn genieten. 
Dat gaat vaak verder dan lid zijn. 
Talloze inwoners zijn betrokken 
bij vrijwilligerstaken. Ze zijn 
begeleider of dragen op een 
andere manier hun steentje bij. 
Daarmee vervullen organisaties 
en ontmoetingsplekken een 
onmisbare sociale functie voor 
onze samenleving. Ik moet er niet 
aan denken hoe troosteloos een 

gemeente wordt wanneer deze 
plekken verdwijnen en mensen 
elkaar steeds moeilijker weten te 
vinden. Daardoor ontstaat sociale 
eenzaamheid.

Een voorproefje kregen we 
gedurende de coronajaren. Een 
crisis die nog steeds sporen 
nalaat in onze gemeenschap. 
Daar bovenop kwam de Russische 
invasie in Oekraïne, die met 
torenhoge energiekosten zijn 
weerslag had op ons. Naast 
een teruglopend ledenaantal, 

vormt ineens ook de energieprijs 
een bedreiging voor het 
voortbestaan van verenigingen en 
(maatschappelijke) organisaties. 

Als Gennepse VVD nemen wij deze 
problematiek uitermate serieus. 
We zien dat steeds meer clubs 
in fi nanciële problemen komen. 
Echter, het sluiten van deuren 
van ontmoetingsplekken of het 
einde van verenigingen, is geen 
optie. Daarom ben ik ontzettend 
blij dat er door het college 
een steunpakket klaarligt voor 

verenigingen en stichtingen. 
We trekken als gemeente 
€ 200.000 uit als compensatie 
voor energiekosten. Laten we 
hopen dat daarmee sluiting van 
deuren kan worden voorkomen. 
Mijn wens voor 2023 is dat wij 
elkaar kunnen blijven ontmoeten, 
want ik weet zeker: de mooiste tijd 
van het jaar is tijd met elkaar!

§Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning
Gennep – Zandpoort 35 Het aanbouwen van een erker 

(29 december) 2022-1339
Heijen – nabij Boxmeerseweg Het uitvoeren van onderhoud aan de 

waterkering op het Zuidereiland 
(30 december) Z2023-00000009

Milsbeek – Oudebaan 30 Het bouwen van een woonhuis met 
bijgebouwen (31 december) 2022-1342

Verleende omgevingsvergunning
Gennep – Houtstraat 1 Het starten van een bed & breakfast / 

gastenverblijf (4 januari) 2022-0738
Milsbeek – Sprokkelveld 2 Het bouwen van een overkapping / 

opslagruimte (5 januari) 2022-1155

Overige verleende vergunningen
Gennep – Markt Evenementenvergunning: vergunnings-

aanvraag popverbranding op 21 februari 
2023 i.v.m. afsluiting carnaval 
(2 januari) 2022-1271

Ottersum – Siebengewaldseweg 3 Melding uitrit: het veranderen van de 
bestaande in-/uitrit en aanleg van een 
nieuwe (19 december) 2022-1156

Verlenging van de beslistermijn (met zes weken)
Gennep – Rijssenbeeklaan 33 Het aanbouwen van een bijgebouw 

(2 januari) 2022-1196
Heijen – De Groote Heeze 35c Het plaatsen van een tijdelijke kantoorunit 

en het plaatsen van een hekwerk 
(2 januari) 2022-1249

Heijen – Sleen Het realiseren van een hondenspeelplaats 
(2 januari) 2022-1206

Ottersum – Aaldonksestraat 9a Het verbouwen van een schuur tot woning 
(2 januari) 2022-1204

Ven-Zelderheide – Kleefseweg 46 Het verbouwen van een woonhuis 
(2 januari) 2022-1233

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. 

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)

Mariëlla van den Bogaart, VVD
m.vandenbogaart@gennep.nl 
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