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Waarnemend burgemeester blijft langer
Vanwege de maatregelen rondom
het coronavirus ligt de selectieprocedure voor een nieuwe
burgemeester tijdelijk stil. Het
duurt daarom langer voordat in
gemeente Gennep een nieuwe
burgemeester komt.
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Huidig waarnemend burgemeester
Willibrord van Beek heeft beloofd
om beschikbaar te blijven, totdat
er een opvolger is. Van Beek: “Ik
houd mij aan mijn afspraak en blijf
beschikbaar.”
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Volg de ooievaars

Actuele informatie coronavirus
Op www.gennep.nl/corona vindt
u algemene informatie over het
coronavirus. Ook informeren wij
over tijdelijke wijzigingen in onze
dienstverlening, zoals de afvalinzameling.
Op een aparte pagina informeren
we ondernemers over economi-

sche maatregelen en het
aanvragen van noodsteun voor
zzp'ers.
Lokale nieuwsuitzendingen
MaasduinenCentraal en Gennep
News maken live programma’s
over al het coronanieuws uit onze
omgeving. Ook de vele hartverwar-

mende initiatieven van inwoners
en ondernemers komen hierbij aan
bod. Heeft u vragen over corona?
Wilt u iets vertellen over een initiatief? Wilt u een tekening laten zien
of een oproepje doen? Neem dan
contact op en/of stuur uw ﬁlmpje
in. De contactgegevens vindt u
hieronder.

Coronatalk – MaasduinenCentraal
Dagelijks om 18.00 uur praat Chris Smits u bij over Corona met informatie, interviews en bijdragen uit de Maasduinen. Coronatalk kunt u volgen via het radio-, Facebook- en Youtube-kanaal van MaasduinenCentraal.
Tijdens de uitzending kunt u live meepraten via het Facebook-kanaal. Ook kunt u het programma later terugkijken.
Wilt u een bijdrage leveren? Neem dan contact op via maasduinencentraal@gmail.com of 06-41 11 55 44.
QuarantaineTV – Gennep News
Op dinsdag en donderdag om 19.30 uur ontvangt Dominique Bartels van de KonnectKever in het stadhuis twee
gasten met wie ze het coronanieuws bespreekt. Daarnaast is er volop aandacht voor lokale initiatieven.
Volg de uitzending op TVL TV (het televisiekanaal van GennepNews en Maasland op Ziggo kanaal 44 of KPN
kanaal 1374). Wilt u iets insturen of wilt u te gast zijn? Mail dan naar QuarantaineTV@Gennep.News.

Stimuleringsbeleid Sloop Vrijkomende Agrarische Bebouwing

Leegstand van agrarische bebouwing
wordt een steeds groter probleem in
onze gemeente. Deze leegstand leidt
tot ontsiering door verloedering, tot
ondermijning (criminele activiteionder
Actueel,2009)
Bekendmakingen.
13 april
is het gemeente- ten). Burgemeester en wethouders
U kunt deze gemeenterubriek nalezen
kantoor de gehele dag gesloten. van Gennep hebben daarom beleid
op onze website. Kijk op www.gennep.nl
vastgesteld om de sloop van vrijonder Actueel, Bekendmakingen.
gekomen agrarische bebouwing te

stimuleren. In ruil voor de sloop van
agrarische bebouwing kunnen onder
voorwaarden woningen worden
gerealiseerd. De ‘Pilot Ruimte voor
Vrijkomende Agrarische Bebouwing’
geldt voor locaties in het buitengebied waar een ruime afname van
leegstaande of vrijkomende agrarische bebouwing kan worden bereikt

(ontstening). Het uiteindelijke doel is
de kwaliteit van het buitengebied te
versterken.
Inzage
U kunt de pilot Ruimte voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing
(VAB) inzien via onze website
www.gennep.nl/vab.

Bekendmakingen
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning
Heijen – Schaafsebosweg 6
Het kappen van 9 bomen en het aanleggen van een extra beveiligingsroute (20 maart) 2020-0269
Milsbeek – Oudedijk 6
Het oprichten van een hobbymatige paardenbak (19 maart) 2020-0266
Milsbeek – Ovenberg 17
Het realiseren van een tijdelijk kantoor/kantine (23 maart) 2020-0286
Ottersum – St.Janstraat 25
Het creëren van twee appartementen op de begane grond (21 maart) 2020-0271
Ven-Zelderheide – Vensestraat 13a Het realiseren van een nieuwbouwwoning met garage (21 maart) 2020-0270
Verleende omgevingsvergunning
Gennep – Logterbos 12
Gennep – Zandstraat 73b
Milsbeek – Kampveld 14

Het bouwen van een vrijstaande woning (23 maart) 2020-0136
Het verbouwen van een winkel tot woning (19 maart 2020) 2019-1228
Het bouwen van een bedrijfswoning met loods (24 maart) 2020-0160

Verlenging van de beslistermijn (met zes weken)
Gennep – Picardie 78
Het legaliseren van het aanpassen van de dakconstructie (26 maart) 2020-0129
Milsbeek – Ringbaan/Ebbekamp
Het bouwen van een karakteristieke boerderij met bedrijfsruimten (23 maart) 2020-0090
Ven-Zelderheide – Kleefseweg 61
Het exploiteren van een winkel (23 maart) 2020-0119
Overige verleende vergunningen
Ottersum – Kleefseweg 9

Evenementenvergunning Kloosterfestival In Retraite 2020-0070

Bent u als belanghebbende het niet eens met een van deze besluiten? Dan kunt u per brief een bezwaarschrift indienen. U heeft daar zes weken de tijd
voor, gerekend vanaf de dag na de verzenddatum van het besluit. Is er geen verzenddatum vermeld? Dan geldt hiervoor de publicatiedatum. U richt uw
bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 9003, 6590 HD in Gennep. Vermeld uw naam en adres, het besluit waar u het
niet mee eens bent, de redenen daarvoor en de ondertekening.
Kijk voor meer informatie op www.gennep.nl/bekendmakingen.
Meer informatie: kijk op de website www.gennep.nl
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Wekelijks gemeentenieuws in deze krant
Vanaf nu leest u wekelijks de
nieuwsberichten en bekendmakingen van gemeente Gennep in
deze krant.

Ontvangt u het gemeentenieuws
liever digitaal in uw mailbox?
Meld u dan aan voor onze
nieuwsbrief via www.gennep.nl/
digitalenieuwsbrief.

Besluiten B&W
Hieronder leest u de besluiten van
burgemeester en wethouders van
24 maart 2020. Op www.gennep.nl/
besluiten vindt u meer informatie.
Het college:
• besluit de ‘Pilot Ruimte voor
Vrijkomende Agrarische
Bebouwing Gemeente Gennep’
vast te stellen en informeert de
raad hierover per brief;
• besluit de ‘Regeling budgethouders
gemeente Gennep’ vast te stellen.

Kerkdiensten op
lokale tv
Vanwege de corona-epidemie heeft
de Rooms-Katholieke kerk voorlopig
alle publieke kerkdiensten geschorst.
Als alternatief kunt u de zondagsmissen vanuit de Sint-Martinuskerk in
Gennep zien op TVL TV, het televisiekanaal van Gennep News en
Maasland.
U kunt de missen op 5 april (Palmzondag) en 12 april (Pasen) vanaf
15.00 uur volgen op TVL TV en
(terug)kijken op Gennep.News.
Kijk TVL TV op Ziggo kanaal 44 of
KPN kanaal 1374.

Digitale
nieuwsbrief
De gemeente start met een digitale
nieuwsbrief voor inwoners. De
nieuwsbrief bevat dezelfde berichten
als de gemeenterubriek in de krant:
nieuws en bekendmakingen.
Meld u aan op www.gennep.nl/
digitalenieuwsbrief.
Uitkomsten onderzoek
De gemeente onderzocht van
half februari tot begin maart de
behoefte aan een digitale nieuwsbrief. 412 inwoners vulden de
vragenlijst in, nadat zij uit een willekeurige steekproef een uitnodigingsbrief hadden ontvangen. De
uitkomsten van het onderzoek kunt
u ook vinden op onze website.

