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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 17 januari 2023. Op 
www.gennep.nl/besluiten vindt u meer 
informatie.

Het college:
• stelt aan de raad voor de wijziging 

in de Verordening Starterslening 
gemeente Gennep 2022 vast te stellen;

• neemt een positieve grondhouding in 
t.a.v. het verzoek van Teunesen Zand 
en Grint B.V. om een dialoog op te 
starten over de gebiedsontwikkeling 
Maaskemp en hierbij uitdrukkelijk 
aandacht te besteden aan de rol 
van de gemeente ten aanzien 
van het proces en inhoud en aan 
communicatie/gebiedsparticipatie;

• informeert de raad per brief over 
ontwikkelingen op het gebied van 
duurzaamheid in Gennep in de tweede 
helft van 2022;

• besluit het ontwerpbestemmingsplan 
‘Langstraat 34 Milsbeek’ ter inzage te 
leggen;

• besluit in principe medewerking te 
verlenen aan het initiatief voor de 
vestiging van een potplantenkwekerij 
aan de Zandsteeg 6a in Ven-
Zelderheide;

• besluit de leden en plaatsvervangende 
leden van het gemeentelijk 
stembureau van de gemeente Gennep 
te benoemen voor het kalenderjaar 
2023;

• besluit de stemlokalen aan te 
wijzen voor de verkiezingen voor de 
provinciale staten van Limburg en het 
waterschap Limburg in 2023.

Ontwerp-alcoholwet-
vergunning ter inzage
Het college van B&W van gemeente 
Gennep is van plan voor het Wijkcentrum 
van Ons, Norbertplein 3 in Gennep een 
vergunning te verlenen voor het uitoe fe-
nen van het para-commercieel horeca-
bedrijf. Om ongewenste mede dinging te 
voorkomen, zijn er voorschriften aan de 
vergunning verbonden.

Het ontwerpbesluit met de voorschriften 
en bijbehorende stukken liggen van 
25 januari tot en met 7 maart 2023 ter 
inzage in het gemeentekantoor van 
Gennep. Tijdens deze inzagetermijn kunt 
u schriftelijk een gemotiveerde zienswijze 
over het ontwerpbesluit indienen bij de 
burgemeester van Gennep, Postbus 9003, 
6590 HD Gennep. Op afspraak kunt u 
ook mondeling uw zienswijze kenbaar 
maken. Tegen het defi nitieve besluit 
kunt u later alleen een beroep indienen 
als u belanghebbende bent en tijdig een 
zienswijze over het ontwerpbesluit hebt 
ingediend, of aantoont dat u hiertoe niet 
in staat bent geweest.

Gebiedsontwikkeling Maaskemp biedt 
vele kansen
In het coalitieakkoord heeft de gemeenteraad vastgelegd aan de slag te willen 
gaan met ontwikkeling van de Maaskemp: de uiterwaarden van de Maas. Dit is 
(globaal) het gebied tussen de brug naar Oeff elt (N264), de Maas, het Genneper 
Huys en de N271. Met deze gebiedsontwikkeling komen ambities op het vlak van 
hoogwaterveiligheid, natuurontwikkeling en recreatie samen. 

Hoogwaterveiligheid, Maasheggen, waterrecreatie, cultuurhistorie en wonen
Het gebied biedt recreatief-toeristische kansen in combinatie met andere 
ontwikkelingen, zoals het versterken van de verbinding tussen de historische 
kern van Gennep en de Maas, de aanleg van een kleinschalige woonbootwijk, de 
realisatie van Maasheggen, het verbeteren van de cultuurhistorische beleefbaarheid 
en rivierverruiming. Een zorgvuldige uitwerking, samen met de gemeenteraad 
en belanghebbenden, komt ten goede aan het voorzieningenniveau voor onze 
inwoners. 

Dialoog als start van een zorgvuldig, gefaseerd proces
Teunesen Zand en Grint B.V. bezit gronden in dit gebied. Als belanghebbende 
partij hebben zij het verzoek ingediend een dialoog op te starten over 
de gebiedsontwikkeling van de Maaskemp. Binnenkort wordt een 
raadsinformatiebijeenkomst georganiseerd om de inzichten van de raadsleden 
op te halen bij deze ontwikkeling. Vervolgens zal een zorgvuldig, gefaseerd 
gebiedsproces van start gaan. Daarbij zal ook aandacht zijn voor onder meer de 
herontwikkeling van het gebied tussen de N271 en de Loswal en het realiseren van 
een aantrekkelijk uitloopgebied vanuit Heijen richting Maas.

  Eenmalige energietoeslag
De energieprijzen zijn het afgelopen jaar hard gestegen. Huishoudens met een laag 
inkomen kunnen een energietoeslag van €1.300 netto ontvangen.

Heeft u in 2022 nog geen energietoeslag aangevraagd? Kijk dan op 
www.gennep.nl/eenmalige-energietoeslag. Daar vindt u informatie over de 
voorwaarden en over het doen van een aanvraag. Ook vindt u hier informatie over 
hulp bij uw aanvraag. U kunt de energietoeslag aanvragen tot en met 1 mei 2023.

Er is nog geen duidelijkheid over een eventuele nieuwe energietoeslag voor 2023. 
Zodra we hier meer over weten, informeren we u hierover via deze krant, onze 
website en social media. 

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 
‘Duivenakkerstraat 41a, Gennep’
De gemeenteraad van Gennep heeft op 19 december 2022 het bestemmingsplan 
‘Duivenakkerstraat 41a, Gennep’ gewijzigd vastgesteld.  Het plan ziet op de 
bouw van 4 woningen aan de Duivenakkerstraat 41a in Gennep. Over het 
ontwerpbestemmingsplan zijn zienswijzen ingediend. Die hebben geleid tot 
onderstaande aanpassingen aan het bestemmingsplan.

• De bouwmogelijkheid van een 2e bouwlaag voor woning 1 en 4 wordt geschrapt;
• De tweede bouwlagen van de westgevel van woning 2 en de oostgevel van woning 3 

worden blind (zonder ramen) uitgevoerd;
• De maximale bouwhoogte van 3,50 (begane grond) 6,25/6,75 meter (maximale 

hoogte woningen 2 en 3) wordt verlaagd naar 3,30 en 6,00/6,50 meter;
• De oppervlakte van de tweede bouwlaag van de woningen 2 en 3 wordt in de 

planregels begrensd tot 25 m²;
• Het peil wordt vastgelegd op 12,60 m+ NAP;
• de erftoegangsweg dient minimaal 3,80 meter breed te zijn;
• het bepalen van een ruimte als brandweeropstelplaats. 

Los van deze zienswijzen is ook de bouwhoogte van de andere bouwwerken binnen 
de woonbestemming aangepast naar 2 meter.

Het besluit van de gemeenteraad ligt van  26 januari tot en met 9 maart 2023 ter 
inzage op het gemeentekantoor. Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl ( NL.IMRO.0907.BP22139DUIVE41AGNP-VA01). Onder 
‘Documenten’ vindt u de beroepsprocedure.

Ontwerpbestemmingsplan 
‘Langstraat 34 Milsbeek’
Het college van B&W maakt bekend 
dat het ontwerpbestemmingsplan 
‘Langstraat 34 Milsbeek’ ter inzage wordt 
gelegd. Het ontwerpbestemmingsplan 
 ziet op  het transformeren van een 
voormalige boerderij naar 8 woningen 
op het perceel Langstraat 34 te Milsbeek. 
Het bestemmingsplan ligt vanaf 
donderdag 26 januari 2023 
voor zes weken ter inzage in het 
gemeentekantoor van Gennep. Het 
ontwerp is ook te raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.
IMRO.0907.BP22144LANG34MIL-ON01). 
Tot en met woensdag 8 maart 2023 
kunt u een schriftelijke en mondelinge 
zienswijze naar voren brengen bij de 
gemeenteraad van Gennep, t.a.v. B&W 
van Gennep, Postbus 9003, 6590 HD 
Gennep. Het is niet mogelijk om via 
e-mail een zienswijze in te dienen.

Nieuwe folder ‘Laag inkomen, 
gemeente Gennep helpt’
De nieuwe folder ‘Laag inkomen, 
gemeente Gennep helpt’ is uit. De 
nieuwe bedragen voor 2023 zijn hierin 
verwerkt. Deze folder is te vinden op 
de website van de gemeente, via 
www.gennep.nl/laaginkomen. Op 
dezelfde webpagina staan ook de 
verschillende minimaregelingen van 
de gemeente beschreven.



Raadslid aan het woord Energiekosten verenigingen en (maatschappelijke) organisaties
Gezonde lokale verenigingen en (maatschappelijke) organisaties zijn van groot belang voor de leefbaarheid van onze dorpskernen. Ze 
dragen in belangrijke mate bij aan de gezondheid van onze inwoners en aan de sociale samenhang in de samenleving. Als gevolg van de 
sterk stijgende energieprijzen kunnen verenigingen en (maatschappelijke) organisaties in fi nanciële problemen komen, sluiting en/of 
beperkte opening is iets wat in onze ogen voorkomen dient te worden. 

Het college van B&W stelt voor 
een bedrag van €200.000,- 
beschikbaar te stellen om 
verenigingen en maatschappelijk 
organisaties te compenseren 
in de gestegen energiekosten 
voor de periode januari 2022 
tot en met juni 2023. Het stelt 
daarbij wel als eis dat er een 
plan met maatregelen dient te 
komen voor het beperken van de 
energiekosten. De verwachting 
is dat dit bedrag of een deel van 

dit bedrag vergoed zal worden 
vanuit het Rijk, maar wegens de 
urgentie zal hier niet op worden 
gewacht. Een aantal verenigingen 
en (maatschappelijke) organisaties 
heeft al aangegeven voor een 
grote uitdaging te staan.

Aan de gemeenteraad is het 
maandag 23 januari de taak 
om een besluit te nemen over 
dit voorstel. Een voorstel dat 
in onze ogen aansluit bij het 

coalitieakkoord 2022-2026, waarin 
is aangegeven dat verenigingen 
en (maatschappelijke) organisaties 
kunnen blijven rekenen op 
gemeentelijke ondersteuning. 
Zodoende is dit voorstel op de 
agenda gekomen op initiatief van 
het CDA Gennep, dat een motie 
inbracht met steun van de VVD, 
ELsss en SP, die op 7 november 
unaniem werd aangenomen.

Wanneer verenigingen en/of 

organisaties steun nodig hebben, 
op welke manier dan ook, kunnen 
ze bij de gemeente en/of bij het 
CDA Gennep terecht, waarna 
er samen wordt gekeken naar 
mogelijke oplossingen. Kunnen 
wij wat betekenen voor uw 
vereniging/organisatie? Laat het 
ons dan weten.

§Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning
Heijen – Diekendaal 21 Het bouwen van een loods (13 december) 

2022-1307

Verleende omgevingsvergunning
Gennep – Rijssenbeeklaan 33 Het aanbouwen van een bijgebouw 

(12 januari) 2022-1196
Milsbeek – Zwarteweg 6 Het verbouwen van een woonhuis 

(17 januari) 2022-1106

Overige verleende vergunningen
Gennep – Ottersumseweg 2 Exploitatievergunning cafetaria (13 januari) 

2022-1329
Gennep – Wilhelminaplein 4 Het plaatsen van containers bij Albert Heijn 

(16 januari) 2022-1220
Ottersum – Leembaan 4 Besluit milieumelding: het veranderen van 

een bedrijf (3 november) 2022-1182

Verlenging van de beslistermijn (met zes weken)
Heijen – Boxmeerseweg 2a Het aanleggen van een laadkuil, loading dock 

en het plaatsen van een deur (16 januari) 
2022-1255

Ottersum – Korenmolen 13 Het bouwen van een carport (16 januari) 
2022-1181

Ven-Zelderheide – Kleefseweg 20 Het verplaatsen van een dakopbouw 
(12 januari) 2022-1241

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)

Yanick Cillessen, CDA
y.cillessen@gennep.nl

24 JANUARI 2023 Meer informatie: www.gennep.nl 

Voornemen uitschrijven uit de Basisregistratie Personen 

Het college van B&W heeft het voornemen de adresgegevens van onderstaande 
personen ambtshalve te wijzigen, volgens art. 2.21 en 2.22 van de Wet 
Basisregistratie Personen (BRP). Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen 
op het adres waarop zij in de BRP van de gemeente Gennep staan ingeschreven. 
Dat wil zeggen dat zij voor de gemeente, administratief gezien, verblijven op 
een onbekend adres en formeel niet meer in Nederland wonen. Het gaat om Y. 
Zheliaskov (geboren 28-11-1991), A. Ahmed Afazzaz (geboren 30-06-1979), J.F.F. 
Kluijtmans (geboren 11-02-2004) en T.P. Skrzypecki (geboren 17-11-1987) die per 24 
januari 2023 worden uitgeschreven naar Onbekend. 

Bovengenoemde personen kunnen een zienswijze schriftelijk kenbaar maken 
binnen vier weken na de hierboven genoemde ingangsdatum. Stuur de zienswijze 
naar Gemeente Gennep, Team Burgerzaken, Postbus 9003, 6590 HD in Gennep. 
Als u liever mondeling een zienswijze kenbaar maakt, bel dan naar (0485)  49 41 
41 voor het maken van een afspraak. Na verloop van de termijn om een zienswijze 
kenbaar te maken, nemen wij een defi nitief besluit.

 Ontheffi  ng geluidshinder Wilhelminaplein 4, Gennep

Het college van B&W van Gennep heeft een ontheffi  ng verleend van het verbod 
op het veroorzaken van geluidhinder op grond van artikel 8.3 Bouwbesluit 2012, 
vanwege verbouwwerkzaamheden aan een supermarkt aan het Wilhelminaplein 4 
te Gennep.

De ontheffi  ng is voor het uitvoeren van bouwwerkzaamheden op woensdag 15 
februari 2023 van 19.00 tot 23.59 uur en zaterdag 25 februari 2023 van 05.00 tot 
07.00 uur. Het college heeft voorschriften aan de ontheffi  ng verbonden om de 
overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Omwonenden ontvangen 
hierover een informatiebrief. 

De ontheffi  ng ligt vanaf 16 januari ter inzage in het gemeentekantoor. 
Belanghebbenden kunnen tot 28 februari een bezwaarschrift indienen. Richt dit 
aan het college van B&W, postbus 9003, 6590 HD in Gennep. Onderteken het 
bezwaarschrift en vermeld in ieder geval uw naam en adres, de datum, het besluit 
waar u het niet mee eens bent en de redenen hiervoor. Heeft u een DigiD? Dan kunt 
u ook digitaal bezwaar maken via www.gennep.nl/bezwaarmaken. Een beroep heeft 
geen schorsende werking. Dien hiervoor een verzoek om voorlopige voorziening in 
bij de Rechtbank Limburg, team Bestuursrecht (Postbus 950, 6040 AZ Roermond). 


