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

Het college besluit:
• de dienstverleningsovereenkomst 

Uitvoering Participatiewet en het 
addendum 2023 tussen de gemeente 
Gennep en INTOS per 1 januari 2023 
aan te gaan;

• de monitor schulddienstverlening 2022 
vast te stellen;

• de opdracht voor de uitvoering van 
reconstructie Vogelbuurt in Gennep te 
gunnen aan Infrascoop B.V.

De gemeenteraad vergadert
De raad staat aan het hoofd van de 
gemeente en stelt de grote lijnen vast voor 
het beleid. Maandag 6 februari 2023 om 
20.00 uur vindt er een besluitvormende 
raadsvergadering plaats o.a. over 
onderstaande onderwerpen.

• Benoeming en ontslag plaatsvervangend 
griffi  er

• Armoede- en minimabeleid ‘Aan zet’
• Nota Grondbeleid Gennep 2023
• Rekenkamerrapport toezicht en 

handhaving
• Compensatieregeling energiekosten 

verenigingen en stichtingen
• Bestemmingsplan ‘Ringbaan 6 Milsbeek’

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.

Jaarlijkse subsidie aanvragen tot 1 april
Voor verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties die een jaarlijkse subsidie 
van de gemeente ontvangen, is het weer mogelijk om deze subsidie aan te vragen. 
Het betreft de subsidieregeling Ondersteunen Basisinfrastructuur Sociaal Domein, 
gericht op het ondersteunen van lokale vrijwilligersorganisaties. Voorwaarde is dat 
deze organisaties bijdragen aan de leefbaarheid van onze gemeenschap. U kunt de 
subsidie aanvragen tot 1 april 2023, via www.gennep.nl/subsidies.

Gouverneur Emile Roemer bracht 
ambtsbezoek aan Gennep
Op woensdag 25 januari 2023 
bracht gouverneur Emile 
Roemer een ambtsbezoek 
aan gemeente Gennep. 
Als commissaris van de 
Koning maakt hij een 
kennismakingsronde langs 
alle Limburgse gemeenten. 
Zijn bezoek startte in het 
gemeentekantoor, waar het 
college van B&W vertelde over 
de kansen en uitdagingen voor 
de gemeente Gennep. 

Vervolgens bracht de Wensbus Gennep het gezelschap naar Center Parcs Het 
Heijderbos. Tijdens een ronde over het park kreeg de gouverneur uitleg over de vele 
ontwikkelingen sinds de opening in 1986. Daarna reed de Wensbus naar Proteion 
Libermannhof, een kleinschalig zorgcentrum aan de Spoorstraat in Gennep. Enkele 
medewerkers vertelden over hoe zij preventie en zorg in de aanpakken.
Na een maaltijd bij Hotel de Kroon ging de gouverneur in gesprek met de 
fractievoorzitters van CDA, VVD, ELsss, D66, PvdA en SP. De partijen brachten 
diverse onderwerpen in, zoals de ambulancezorg, het fi etspad op de Maasbrug 
en leefbaarheid in de kernen. Ook de samenwerking in de gemeenteraad om 
te komen tot besluitvorming kwam aan bod. Daarbij bevroeg de gouverneur de 
raadsleden hoe zij het raadswerk ervaren. “Want er komt steeds meer op het 
bordje van de gemeenten en je moet het er maar bij doen. Ik ben trots op alle 
volksvertegenwoordigers”, aldus de gouverneur.
Het bezoek aan Gennep was het 10e ambtsbezoek van de gouverneur aan alle 31 
Limburgse gemeenten. Roemer: “Limburg heeft vele pareltjes, maar Gennep heeft 
bij mij een streepje voor.”

 Verbetering verkeers-
veiligheid Spoorwegje
Gemeente Gennep gaat de 
verkeersveiligheid op het Spoorwegje 
en rondom de rotonde Brabantweg/
Spoorstraat/Heijenseweg verbeteren. 
Op 12 januari was er een waardevolle 
informatieavond voor omwonenden 
van het Spoorwegje. Tijdens deze avond 
werden de plannen met hen besproken.

We maken van het Spoorwegje een 
fi etsstraat. Daardoor heeft doorgaand 
fi etsverkeer straks voorrang tussen de 
fi etstunnel onder de Weverstraat en 
de rotonde. Ook worden verschillende 
maatregelen genomen om de veiligheid 
rond de rotonde te verbeteren. Zo worden 
de oversteekplaatsen gelijkvloers gemaakt, 
om de oversteek voor mindervaliden 
te verbeteren. Daarnaast verandert 
de asfaltkleur op sommige plaatsen, 
waardoor de verkeerssituatie duidelijker 
wordt. Tot slot worden de aanduidingen 
op de weg verbeterd.  

Voor de uitvoering van de werkzaam-
heden rond de rotonde is het helaas 
noodzakelijk om de paardenkastanjeboom 
op de hoek van de Spoorstraat en de 
Brabantweg te kappen. Dit is ook beter 
voor de verkeersveiligheid, want de boom 
belemmert het zicht op de rotonde en 
staat in de weg bij een veilige oversteek 
voor rolstoelen. Herplanten is niet 
mogelijk, want de kwetsbare wortelzone 
raakt door het graafwerk teveel 
beschadigd. Daarom compenseren we 
de kap van deze boom door twee nieuwe 
bomen te planten. De locatie voor deze 
bomen is nog niet bekend.

De werkzaamheden aan het Spoorwegje 
en de rotonde vinden plaats in de zomer 
van 2023. De boom wordt eerder gekapt, 
vanwege het broedseizoen dat op 15 
maart start. Wilt u meer informatie over 
het project? Kijk dan op 
www.gennep.nl/spoorwegje. 

College van B&W op bezoek bij CNC 
Grondstoff en B.V.
Op dinsdag 24 januari 
was het college van B&W 
van gemeente Gennep te 
gast bij CNC Grondstoff en 
B.V. en Amco Ottersum 
B.V. te Milsbeek. CNC 
Grondstoff en B.V. is een 
van Europa’s grootste 
leveranciers van 
compost voor de teelt van 
champignons. 

Het college maakte tijdens 
het werkbezoek kennis 
met de CNC-groep met 
een rondleiding door de fabriek. Ook werden de ontwikkelingen en uitdagingen 
besproken. De grootste uitdaging ligt op het gebied van werven van personeel. 
Daarnaast speelt ook het gebrek aan ruimte op de locatie in Milsbeek. Daarvoor 
worden op dit moment plannen ontwikkeld. Verder is het terugdringen van het 
energieverbruik en het hergebruiken van restwarmte uit het productieproces een 
belangrijk thema voor het bedrijf. 

Het college kijkt terug op een interessant bezoek aan een mooi bedrijf in onze 
gemeente.



Raadslid aan het woord Warme broodjes
Milsbeek is een aantal inwoners armer. Normaal gesproken wordt een zin als deze niet positief ervaren. In dit geval is echter het hele dorp 
erg blij met deze ‘krimp’ van ons inwonersaantal. Het oude pand van bakkerij Jacobs aan de Rijksweg in Milsbeek werd namelijk enige (lees 
te lange) tijd gekraakt. 

Dit was iets waar vele mensen 
zich aan stoorden. Niet zozeer het 
kraken, maar de manier waarop. 
Vaak was er gedoe in en rondom 
de bakkerij en dit gedoe ging meer 
en meer richting het dorp. Iets 
waar we niet op zaten te wachten. 
Onze fractie heeft meerdere 
malen verzocht hier iets aan te 
doen.

Eindelijk is de projectontwikkelaar 

gestart met zijn plannen: 18 
woningen zullen er komen. Het 
gaat om een mooie mix van 
twee-onder-een-kapwoningen, 
vrijstaande woningen en 11 
appartementen. Naar mijn 
mening had de ontwikkelaar hier 
sneller mee mogen beginnen, 
ook om de overlast van 
bovengenoemde te voorkomen 
en om te zorgen dat er nieuwe 
huizen bijkomen in Milsbeek. 

Zo kunnen we als dorp meer 
inwoners verwelkomen. Inwoners 
die hier wel op legale wijze komen 
wonen. 

Maar goed, het begin is er. Het 
was even schrikken toen de 
sloopkranen het karakteristieke 
gebouw op een toch wel heel 
prominente plek in Milsbeek met 
de grond gelijk maakten. Echter 
zijn het mooie plannen waar 

de bakkerij plaats voor maakt. 
Als de ‘Bakkershof’ gereed is 
(verwachting april 2024), zal het 
weer een mooie entree van het 
dorp worden, zoals de bakker dat 
ooit ook was. 

§Bekendmakingen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning
Ottersum – ’t Stepke  Het plaatsen van zonnepanelen (11 januari) 

2023-8
Ottersum – Kleefseweg 9 Het uitvoeren van sloopwerkzaamheden 

(2023-39)
Heijen – Vogelkersstraat 5 Het verwijderen van asbesthoudende 

materialen (24 januari) 2023-16
Gennep – Kraaienhof 17 Het verwijderen van asbesthoudende 

materialen (30 januari) 2023-56
Gennep – Jasmijnstraat 11 Het verwijderen van asbesthoudende 

materialen (30 januari) 2023-53
Gennep – Hoenderweg 2 Het verwijderen van asbesthoudende 

materialen (30 januari) 2023-30

Verleende omgevingsvergunning
Gennep – Spoorstraat-Brabantweg Het kappen van een boom (24 januari) 
 2022-1318
Heijen – Hoofdstraat 46 Het uitbreiden van een veldschuur 
 (24 januari) 2022-1134

Geweigerde omgevingsvergunning
Heijen – Hoofdstraat 44 Het wijzigen van de gebruiksfunctie naar 

woonfunctie met kamergewijze verhuur 
 (26 januari) 2022-1142

Overige verleende vergunningen
Gennep Evenementenvergunning: het organiseren 

van de carnavalsoptocht in Gennep 2023 en 
aanvraag loterij (23 januari) 2022-1179

Gennep – Nijmeegseweg 21 Exploitatievergunning: het exploiteren van 
kamerverhuur (25 januari) 2022-1109

Gennep – Norbertplein 3 Exploitatievergunning horeca-inrichting 
(19 januari) 2022-1171

Gennep – Zuid-Oostwal 24 Exploitatievergunning: het aanvragen van 
een exploitatievergunning (24 januari) 
2022-0576

Milsbeek Evenementenvergunning: carnavalsoptocht 
in Milsbeek (23 januari) 2022-1189

Milsbeek – Bloemenstraat 17 Exploitatievergunning horeca-inrichting 
(23 januari) 2022-1294

Ottersum en Ven-Zelderheide Collectevergunning: het organiseren van 
een potgrondactie (17 januari) 2023-11

Milsbeek Collectevergunning: het aanvragen van een 
collectevergunning (24 januari) 2023-54

Ottersum en Ven-Zelderheide Collectevergunning: het aanvragen van een 
collectevergunning (24 januari) 2023-10

Gennep Loterijvergunning: het organiseren van een 
bingo (24 januari) 2023-35, 2023-36, 2023-37

Verkeersbesluit
Gennep – Weverstraat 118 Het aanwijzen van een gereserveerde 

invalidenparkeerplaats (31 januari) 625817

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)

Dick van Dijck, CDA
d.vandijck@gennep.nl 
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Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan en besluit hogere 
grenswaarden Wet Geluidhinder Kalboerhof

De gemeenteraad van Gennep heeft op 19 december 2022 het bestemmingsplan 
‘Kalboerhof Gennep’ gewijzigd vastgesteld. Het plan ziet op de realisatie van 
maximaal 20 woningen aan de Kalboerstraat in Gennep. 

Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen vanaf 3 februari 
2023 voor 6 weken ter inzage in het gemeentekantoor van Gennep. 
Tot en met 16 maart 2023 kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen. 
Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.0907.BP21124KALBHOFGNP-VA01). Onder ‘Documenten’ vindt u de 
procedure voor het indienen van een beroepschrift.

Het college van B&W maakt verder bekend dat zij ingevolge artikel 83 en artikel 
110 van de Wet geluidhinder besloten hebben tot het vaststellen van hogere 
grenswaarden wegverkeerslawaai. De hogere grenswaarden hebben betrekking 
op 20 nieuwbouwwoningen op de locatie Kalboerstraat ongenummerd te Gennep. 
Het besluit met bijbehorende stukken (gewaarmerkte tekening en akoestisch 
onderzoek) ligt ter inzage in het gemeentekantoor van 3 februari tot en met 
16 maart 2023. 

Tegen het Besluit kunnen belanghebbenden tijdens de inzagetermijn schriftelijk 
beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
200.19, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit treedt in werking daags na afl oop 
van de beroepstermijn, tenzij binnen die termijn een verzoek om een voorlopige 
voorziening bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak is ingediend.


