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

Het college besluit:
• de antwoordbrief op schriftelijke 

vragen van D66 over de voorwaarden 
van het mantelzorgcompliment vast te 
stellen;

• de subsidieregeling Jeugdbescherming 
en Jeugdreclassering Noord-Limburg 
2023 verder vast te stellen en het 
college van gemeente Venlo te 
mandateren voor de uitvoering.

Zorg en ontmoeting in 
appartementencomplex Hoenderpark
Op maandag 16 januari 
2023 opende wethouder 
Peter Stevens het nieuwe 
appartementencomplex 
voor senioren aan 
de Korenmolen in 
Ottersum. Het duurzaam 
gebouwde complex met 
19 appartementen, in 
de wijk Hoenderpark, is voor mensen met een (toekomstige) zorgbehoefte. 
Woningcorporatie Destion werkt hierin samen met zorgaanbieder Proteion. 
Wethouder Stevens: “Dit is een prachtig voorbeeld van voorsorteren op de 
toekomst. Senioren met of zonder zorgbehoefte wonen samen in één complex 
en de zorg wordt door één zorgpartij geleverd. Dat maakt het makkelijker de 
thuiszorg nu en in de toekomst te leveren.”

De groep ouderen die zelfstandig wonen, groeit. “Mensen willen zo lang mogelijk 
zelfstandig kunnen blijven wonen, met ondersteuning, zorg en in een woning die 
aansluit bij hun persoonlijke behoeften. Deze appartementen zijn voorbereid op 
bewoners die meer hulpbehoevend worden en in de toekomst meer zorg nodig 
hebben. Er kan gezamenlijk een kopje koffi  e gedronken worden en ouderen uit 
de omgeving zijn hier ook welkom. Zulke mogelijkheden voor ontmoeting gaan 
vereenzaming tegen en versterken de leefbaarheid in het dorp”, aldus wethouder 
Stevens.  

Meer informatie over de zorgappartementen vindt u op www.destion.nl. 

De toekomst van kermis in de dorpen
Kermissen in de dorpen hebben 
het de laatste jaren steeds 
moeilijker. Kleine kermissen 
zijn voor exploitanten fi nancieel 
minder aantrekkelijk, waardoor 
het aantal attracties terugloopt. 
In Heijen ging daardoor de kermis 
in 2022 helaas niet door. De 
verwachting is dat dit de komende 
jaren ook in de andere kernen 
steeds lastiger gaat worden. Dit 
zien we ook terug bij andere 
gemeenten in onze regio. Dit geldt niet voor de kermis in Gennep. Hier zijn jaarlijks 
vooralsnog voldoende exploitanten voor te vinden.

Samen met de dorpsraden onderzoeken we wat de wensen en behoeften zijn voor 
de kermis. De ideeën hierover verschillen per kern. We denken daarbij ook na 
over alternatieven, als een traditionele kermis niet meer haalbaar blijkt te zijn. Als 
gemeente ondersteunen wij de dorpen daarbij. Heeft u ideeën hierover? Neem dan 
contact op met uw dorpsraad.

Denk mee over de toekomst van de 
kerstboom op de Markt
Ook dit jaar stond er tijdens de feestdagen weer een grote kerstboom op de Markt 
in Gennep. Inmiddels is kerstmis voorbij en is 2023 al in volle gang. De kerstboom 
is dan ook opgeruimd. Daarbij hebben we ons als gemeente de vraag gesteld of we 
de komende jaren een grote kerstboom kunnen blijven plaatsen.

Waarom?
Het is ieder jaar weer een zoektocht naar een geschikte spar. Bovendien past het 
kappen van een gezonde boom niet in de duurzaamheidsgedachte die we als 
gemeente nastreven. Ook op gebied van transport, stroom voor de verlichting en 
kosten zijn er bezwaren. Daarom zijn we als gemeente benieuwd naar alternatieven 
voor de grote kerstboom op de Markt. 

Denkt u met ons mee?
We zijn benieuwd naar uw mening. Vul de poll over de kerstboom in op 
www.gennep.nl/kerstboom. 

 Tijdelijke vaccinatielocatie in 
Gennep
GGD Limburg-Noord was de afgelopen 
maanden regelmatig aanwezig in het 
gemeentekantoor van Gennep voor 
coronavaccinaties. Hier hebben veel 
inwoners gebruik van gemaakt. In 
januari en februari wordt er weer op 
verschillende data gevaccineerd in 
Gennep.

Op woensdag 18 januari en woensdag 
1 februari kunt u van 9.00 tot 16.00 uur 
terecht in het gemeentekantoor voor 
een coronavaccinatie. Op donderdag 
19 januari en donderdag 2 februari 
is De Huiskamer tegenover het 
gemeentekantoor van 9.00 tot 
16.00 uur open als vaccinatielocatie. 
Een afspraak maken is niet nodig, 
maar wel mogelijk. Bel hiervoor naar 
0800 7070. 

Kijk voor meer informatie over de 
coronavaccinatie op 
www.ggdlimburgnoord.nl/coronavirus.

Pannaveld en skatepipes 
verplaatst

Het mobiele pannaveld en de skatepipes 
van de gemeente Gennep staan elk half 
jaar op een andere locatie. Zo kunnen 
alle kinderen in de gemeente er gebruik 
van maken. 

Pannaveld
Het pannaveld verhuist uiterlijk medio 
januari naar de Kerkvonder in Ven-
Zelderheide. Het veld wordt gebruikt 
voor pannavoetbal, een vorm van 
straatvoetbal. 

Quarter pipes
Gemeente Gennep heeft ook 
twee quarter pipes, bedoeld voor 
skateboarders en skaters. Uiterlijk half 
januari gaan deze skatepipes naar de 
Nieuwwijkstraat in Heijen.

Gratis zelftesten
Het coronavirus is nog niet weg. Het 
blijft daarom belangrijk om onszelf en 
kwetsbare groepen in de samenleving te 
beschermen. De Rijksoverheid adviseert 
om bij klachten (of als u dichtbij een 
besmet persoon bent geweest) een 
coronazelftest te gebruiken. Ook als u 
volledig bent gevaccineerd of al corona 
hebt gehad. Met een zelftest heeft u snel 
een uitslag. 

Gemeente Gennep biedt daarom per 
inwoner 4 gratis zelftesten aan. Deze 
zijn op te halen bij de receptie van 
het gemeentekantoor aan het Ellen 
Hoff mannplein 1 in Gennep. Ook 
wanneer u al eerder zelftesten heeft 
opgehaald en u deze al hebt verbruikt, 
mag u langs komen bij de receptie van 
het gemeentekantoor. Hierbij geldt: op 
is op. 



Raadslid aan het woord Betrouwbare overheid
De afgelopen tien maanden waren wij, naast de gangbare politieke activiteiten, als PvdA Gennep verwikkeld in een confl ict met de 
gemeente Gennep over wat de ‘verkiezingsborden aff aire’ is gaan heten. Onze verkiezingsborden langs provinciale wegen, welke wij met 
toestemming van de provincie geplaatst hadden, werden door de gemeente weggehaald. 

De gemeente deed dit zonder de 
hiervoor benodigde procedure 
te volgen, zoals bijvoorbeeld 
een offi  cieel besluit waartegen 
bezwaar mogelijk zou zijn. Nadat 
op ons aandringen dat offi  ciële 
besluit alsnog kwam, uiteraard 
ver na de verkiezingen, hebben 
we dan ook van ons recht gebruik 
gemaakt om bezwaar tegen dat 
besluit te maken. 

Dat de onafhankelijke commissie 
bezwaarschriften het college van 
B&W terecht heeft gewezen en 

ons in het gelijk stelde, is leuk voor 
ons als PvdA Gennep, maar niet 
het belangrijkste. Het belangrijkste 
is dat ook de gemeente Gennep 
gewoon procedures moet 
volgen en zich aan de wet moet 
houden. Wetten en procedures 
moeten onder andere burgers 
beschermen tegen willekeur van 
de overheid.

Als u als burger een verzoek 
bij de gemeente doet voor 
ondersteuning (bijvoorbeeld 
begeleiding of huishoudelijke 

hulp) of een voorziening 
(bijvoorbeeld een traplift of 
rolstoel) waar u meent recht 
op te hebben, mag dit verzoek 
niet simpelweg telefonisch 
worden afgehandeld, maar 
moet u schriftelijk een besluit 
of beschikking krijgen van een 
eventuele afwijzing van uw 
verzoek met een deugdelijke 
motivatie. Bent u het daarmee 
niet eens, dan kunt u bezwaar 
maken. Dit bezwaar wordt dan 
door de onafhankelijke commissie 
bezwaarschriften beoordeeld. 

Waar gewerkt wordt, worden 
fouten gemaakt en dat is niet erg, 
zolang die fouten hersteld kunnen 
worden.

Een betrouwbare en transparante 
overheid is iets waar u als burger 
op moet kunnen vertrouwen en 
is zeker ook in het belang van die 
overheid zelf. De gemeente zijn 
we tenslotte samen. 

§Bekendmakingen

Verleende omgevingsvergunning
Gennep – Europaplein 10b Het vervangen van een condensor op het 

dak (10 januari) 2022-1078
Gennep – Nijmeegseweg 21 Het handelen in strijd met regels RO (besluit 

van rechtswege) (5 januari) 2022-1291
Heijen – Dionisiusstraat 17 Het splitsen van een woning (6 januari) 

2022-1071
Heijen – Hoofdstraat 39 Het wijzigen van de woonfunctie naar 

woonfunctie met kamergewijze verhuur 
(5 januari) 2022-1141

Milsbeek – Heiveld 52 Het verbouwen van een woonhuis 
(11 januari) 2022-1186

Ottersum – Aaldonksestraat 3 Het uitbreiden van een bedrijfsgebouw 
en het legaliseren van o.a. detailhandel 
(11 januari) 2022-1084

Ottersum – Moerasweg 6 Het realiseren van een africhtingshal voor 
paarden (5 januari) 2022-1008

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

Overige verleende vergunningen
Heijen – De Groote Heeze 54a Milieumelding: het starten van een bedrijf 

(22 oktober) 2022-1147

Geweigerde vergunningen
Gennep – Zandstraat 81a  Het wijzigen van de bestemming van kantoor
 naar wonen (6 januari) 2022-0891

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)

Luc Brouwers, PvdA
l.brouwers@gennep.nl
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Aanmelden basisscholen
Wordt uw kind vóór 1 augustus 
aanstaande 4 jaar? Of in de loop van het 
volgend schooljaar? Dan kunt u hem of 
haar aanmelden voor een basisschool in 
een van de kernen. 

Scholen in de gemeente
In Gennep kunt u kiezen uit basisschool 
Stella Nova, basisschool De Ratel en 
Openbare Jenaplanschool Elckerlyc. In 
Heijen is er basisschool De Heggerank, in Milsbeek basisschool De Drie Vijvers, in 
Ottersum basisschool De Brink en in Ven-Zelderheide basisschool De Vonder. 

Informatiemomenten op scholen
De scholen organiseren informatiebijeenkomsten of u kunt langskomen 
op afspraak. Op www.gennep.nl/basisscholen staat een overzicht van de 
informatiemomenten per school. 

PMD-zakken: hoe zit het?
PMD-zakken bevatten steeds vaker afval dat er niet in thuishoort. Ook worden 
veel zakken te vroeg aan de straat gezet. Dit is vervuiling van het straatbeeld en 
trekt ongedierte aan. Graag vragen wij om ieders medewerking. Zo houden we 
gezamenlijk onze leefomgeving netjes en schoon. 

Vanaf dinsdag aan de straat
De PMD-afvalzakken worden om de week opgehaald op woensdag. Bied de zakken 
niet eerder aan dan dinsdag 18.00 uur, de avond voor de inzameling, en niet later 
dan woensdag 7.00 uur. Plaats ze bij voorkeur aan een van de kroonringen, die 
geplaatst zijn aan de lantaarnpalen. Zorg er in elk geval voor dat de zakken niet 
kunnen wegwaaien bij harde wind. Wilt u uw afval toch al eerder opruimen? Bij de 
Albert Heijn en de Jan Linders in Gennep staan hiervoor speciale containers.

Wat mag er in de PMD-zak?
PMD staat voor Plastic, Metaal en Drankpakken. Bijna alle verpakkingsmaterialen 
(zoals soepblikken, plastic verpakkingen en melkpakken) mogen bij het PMD. 
Materialen die niet in deze zak thuishoren zijn bijvoorbeeld piepschuimdelen, 
(deodorant)spuitbussen en papieren verpakkingen. Wanneer er ongewenste 
materialen in de zak zitten, wordt deze niet meegenomen. Ziet u dat uw PMD-
zak is blijven hangen? Neem de zak dan terug naar binnen, haal eruit wat er 
niet in mag en bied de zak opnieuw aan of breng deze naar de containers bij de 
genoemde supermarkten.

Kijk voor meer informatie op www.gennep.nl/afval.


