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Acht lintjes in gemeente Gennep

Besluiten B&W
Hieronder leest u de besluiten van
burgemeester en wethouders van
21 april 2020. Op www.gennep.nl/
besluiten vindt u meer informatie.

Uitreiking
Vanwege het coronavirus vond er dit
jaar, op de dag voor Koningsdag, helaas
geen feestelijke uitreiking plaats. Als de
maatregelen het weer toelaten volgt er
alsnog één landelijke uitreikdatum.

Boven van links naar rechts: John Hofmans, Bert van den Bosch, Dion Weijers
Midden van links naar rechts: Henk Driessen, Frank Smits, Jan Teerling
Onder: Sylvia Poppelier- van Lith en Louis Poppelier

Maatregelen tegen coronavirus verlengd
Om verspreiding van het coronavirus
tegen te gaan, zijn alle maatregelen
verlengd tot en met 19 mei 2020.
Evenementen zijn verboden tot 1
september 2020. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en
jongeren.

• Vanaf 29 april kunnen kinderen
• Vanaf 11 mei worden kinderopt/m 12 jaar georganiseerd en onvang en (speciaal) basisonderwijs
der begeleiding samen sporten.
geopend.
• Vanaf 29 april kunnen jongeren van
13 t/m 18 jaar georganiseerd en
Kijk op www.gennep.nl/corona voor
onder begeleiding samen sporten
meer informatie.
op 1,5 meter afstand.

Online jaarstukken 2019
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het 4e kwartaal van 2020. Kijk voor
meer informatie over de Zwarteweg
Milsbeek en de Verbindingsweg op
www.gennep.nl/zwarteweg.
Door de maatregelen tegen het
coronavirus zijn de mogelijkheden om het rijbewijs te verlengen
beperkt. Om te voorkomen dat
mensen hierdoor in de problemen komen, heeft minister Van
Nieuwenhuizen (Infrastructuur en
Iedere eerste maandag van de
maand loeien om 12 uur alle sirenes Waterstaat) besloten dat er een
tijdelijke oplossing komt.
in Nederland. In mei en juni loeien
de sirenes niet. De eerste maandag
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van de maand valt dan op de dag
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Colum
Colum

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

Acht inwoners uit gemeente Gennep,
waaronder één echtpaar, werden
vrijdagochtend 24 april verrast met een
telefoontje van burgemeester Willibrord
van Beek. Hij belde de inwoners om ze
persoonlijk te feliciteren met een koninklijke onderscheiding. Voor hun bijzondere verdiensten voor de samenleving
worden zij benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje Nassau. Hieronder ziet u wie
de gedecoreerden zijn. Op onze website
www.gennep.nl/gedecoreerden vindt u
een beschrijving van hun verdiensten.

Decorandi
De heer John Hofmans, Gennep
De heer Bert van den Bosch, Gennep
De heer Dion Weijers, Ottersum
De heer Henk Driessen, Ottersum
De heer Frank Smits, Gennep
De heer Jan Teerling, Heijen
Mevrouw Sylvia Poppelier-van Lith,
Gennep
De heer Louis Poppelier, Gennep
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U kunt de jaarstukken bekijken op
www.gennep.nl/jaarstukken.
Trots en transparant
Wethouder Janine van Hulsteijn:
“Het is de organisatie gelukt om,
ook in deze thuiswerkperiode,
het jaarverslag en de jaarrekening
2019 volgens de reguliere planning
op te leveren en de bijbehorende

accountantscontrole succesvol af
te ronden. Daar ben ik trots op.
Inwoners kunnen op de website
gemakkelijk vinden wat zij zoeken
en naar wens doorklikken, van programma- tot detailniveau. Dat sluit
perfect aan bij de ambitie om een
transparante en dienstverlenende
organisatie te zijn.”

Herdenking 4 mei en viering 5 mei
manier stil bij de slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog. Dit gebeurt
zonder publiek in Milsbeek bij het
burgermonument en het ereveld, en
in Gennep bij de Barmhartige Samaritaan. Zoals eerder aangekondigd is
het Bevrijdingsfestival op 5 mei bij

Landgoed Roepaen afgelast.

Het college:
• besluit het tracé voor de verbindingsweg tussen Ringbaan en
N271 in Milsbeek verder uit te
werken en informeert de raad
per brief over de stand van zaken
Zwarteweg en verbindingsweg.
• beantwoordt schriftelijke vragen
van raadslid de heer Knigge over
de politiecapaciteit van de basiseenheid Venray-Gennep;
• besluit de gemeenschappelijke
regeling Omnibuzz te wijzigen conform het concept-wijzigingsbesluit.
• besluit akkoord te gaan met de
jaarstukken 2019 en legt deze ter
vaststelling voor aan de raad.

Herinrichting
Tielebeek
De gemeente Gennep en Waterschap
Limburg gaan samen aan de slag met
de Tielebeek. Daarvoor is in maart
een samenwerkingsovereenkomst
getekend. De werkzaamheden vinden
dit en volgend jaar plaats.
De Tielebeek wordt opnieuw ingericht, zodat de beek weer gaat meanderen. Daarnaast wordt de bestaande
riooloverstort aan de Rozenbroek in
Milsbeek aangepast. Na oplevering
van het project is het bekensysteem
klimaatbestendig en duurzaam. De
projectleider van Waterschap Limburg
licht in een videopresentatie toe hoe
de herinrichting wordt aangepakt.
Het ﬁlmpje en achtergrondinformatie
kunt u vinden op
www.gennep.nl/tielebeek.

Gemeentekantoor
gesloten

Vlagprotocol
Het vlagprotocol is dit jaar aangepast. U mag de vlag op 4 mei de hele In verband met dodenherdenking en
dag halfstok hangen. Op 5 mei mag
Bevrijdingsdag is het gemeentekande vlag zoals altijd de hele dag in top. toor op maandag 4 mei en dinsdag 5
mei de gehele dag gesloten. Maandag
4 mei is het gemeentekantoor van
10.00 tot 11.00 uur geopend voor
aangiften van geboorte en overlijden.
Maatregel geldt niet voor rijbewijzen digheid moet namelijk regelmatig
die minder dan vijf jaar geldig zijn
door een arts beoordeeld worden.
De maatregel geldt voor rijbewijzen
met een geldigheid van tien jaar.
Tijdelijke regeling geldt alleen voor
Ook de rijbewijzen die eens in de
het rijden binnen Nederland
vijf jaar verlengd moeten worden
Ook inwoners van de EU die in
vallen onder deze regeling. Mensen
Nederland verblijven met een
van wie het rijbewijs korter geldig
verlopen rijbewijs van een andere
E-mail:
gemeente@gennep.nl
is, bijvoorbeeld één jaar of drie jaar,
EU-lidstaat, vallen onder de regeling.
kunnen geen gebruik maken van
Het verlopen rijbewijs geldt niet als
Internet: www.gennep.nl
deze maatregel. Hun rijbewijs moet
identiﬁcatiemiddel, met uitzondering
vanwege een medische aandoening
van situaties waarbij sprake is van
Telefoon: (0485) 49 41 41
vaker worden verlengd. De rijvaarzorgafname.

Rijbewijzen tijdelijk langer geldig

Geen sirenes in
mei en juni
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Nieuw kapbeleid van kracht vanaf 1 mei 2020
Contact

Vanaf 1 mei gelden nieuwe regels
voor
bescherming
Hoe kapkunt en
u ons
bereiken? van
bomen.
In0485
2018494
heeft
Telefoon:
141de gemeente
de
nota gemeente@gennep.nl
Bescherming bomen –
e-mail:
kapbeleid
2018 en de bijbehorende
internet: www.gennep.nl
verordening al vastgesteld.
Bezoekadres

Vanwege
voorbereidende
werkEllen Hoffmannplein
1, Gennep

zaamheden is de verordening
niet meteen in werking getreden.
Alle houtopstanden die we willen
beschermen staan op de ‘Kaart
waardevolle bomen en beschermde
houtopstanden 2020’. Deze kaart is
op 14 april 2020 door het college
vastgesteld.

Kapverbod voor beschermde
houtopstanden
De bescherming van houtopstanden betekent dat die waardevolle
bomen in principe niet gekapt mogen
worden. Is er sprake van een zwaarwegend algemeen maatschappelijk
of individueel belang? Dan is er, op

grond van de verordening, een vel- of
kapvergunning nodig. Voor het kappen van bomen en houtopstanden
die niet beschermd zijn, is in veel gevallen geen vergunning meer nodig.
Op www.gennep.nl/boomkappen
vindt u alle informatie over het
nieuwe kapbeleid.

Doelen 2, Gennep (Zorgloket)

Bestemmingsplan
8 woningen Antoniusstraat, Ven-Zelderheide
Postadres
Postbus 9003, 6590 HD Gennep

Op grond van artikel 1.3.1 van het
Besluit
ruimtelijke ordening laten
Openingstijden
burgemeester en wethouders van
Gennep
hierbij weten een nieuw
Gemeenteloket (algemeen)
bestemmingsplan
voor te bereiden
Ma- t/m donderdag: 9.00 - 16.30 uur
voor
de
realisatie
van
8 woningen
Vrijdag: 9.00 - 12.00 uur
aan de Antoniusstraat in Ven-Zel-

derheide. Het gaat om de bouw van
zowel huur- als koopwoningen voor
starters en senioren. Volgens het
geldende bestemmingsplan ‘Ven-Zelderheide’ kunnen er op deze locatie
maximaal 5 woningen worden gerealiseerd. Met het nieuwe bestem-

mingsplan kunnen er maximaal 8
woningen gerealiseerd worden.
Ter inzage en zienswijzen
Besloten is om nu nog geen stukken betreffende het voornemen
ter inzage te leggen en ook nog

geen gelegenheid te bieden om
zienswijzen in te dienen. Zodra de
voorbereiding is afgerond, wordt
het ontwerpbestemmingsplan ter
inzage gelegd. Dan bestaat ook de
mogelijkheid om een zienswijze in
te dienen.

Burgerloket (Burgerzaken en belasting)
Maandag: 9.00 - 12.00 uur en
13.30 - 19.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 9.00 - 12.00 uur
Ontvangst
aanvraag omgevingsvergunning
Buiten de schoolvakanties
ook op
woensdag– van
13.30 – 16.00
Gennep
Loodsstraat
31 uur.
Het verbouwen en uitbreiden van een woonhuis (22 april) 2020-0376

Bekendmakingen

Heijen – Kranenveld 38
Omgevingsloket
Milsbeek
– St.Jansberg 1a
(Wonen, omgeving en ondernemen)
Ottersum – Siebengewaldseweg 1
Zorgloket (Zorg, werk en inkomen)
Ottersum
– Tiltenhof 37
Maandag t/m vrijdag: 9.00 – 12.00 uur

Het plaatsen van een hekwerk (19 april) 2020-0360
Het realiseren van een duurzaam levensloop bestendig nieuw woonhuis (20 april) 2020-0365
Het realiseren van een verharding (16 april) 2020-0356
Het bouwen van een berging plus overkapping (20 april) 2020-0370

’s Middags alleen op afspraak

Verleende omgevingsvergunning
Heijen
– Hoofdstraat
35
Telefonische
bereikbaarheid
Het gemeentekantoor
Milsbeek
– Oudedijkkunt
6 u op werkdagen bellen
tussen 9.00
Milsbeek
– Ringbaan
8 en 12.00 uur
en maandag t/m donderdag ook tussen
Ottersum – St.Janstraat 25

Het realiseren van een meergeneratiewoning (17 april) 2020-0073
Het oprichten van een hobbymatige paardenbak (20 april) 2020-0266
Het bouwen van een karakteristieke boerderij met bedrijfsruimten (17 april) 2020-0090
Het creëren van twee appartementen op de begane grond (22 april) 2020-0271

13.00 en 16.30 uur. De loketten zijn op
werkdagen telefonisch bereikbaar van
Verlenging
van de beslistermijn (met zes weken)
9.00 tot 12.00 uur.

Gennep – Genneperhuisweg/
Melkstraatje
Niet tevreden?
Vindt u dat–uZwarteweg
onjuist bent 6behandeld
Milsbeek

Het realiseren van een camperplaats (17 april) 2020-0247
Het wijzigen van het gebruik naar 2 woningen (21 april 2020) 2019-1292

door de gemeente? Dan kunt u een
klacht indien
bij de klachtencoördinator.
Overige
verleende
vergunningen
Hiervoor is een formulier beschikbaar.
Gennep
– Langeweg,
Bouwplaatsinrichting groot onderhoudswerkzaamheden van 25 mei 2020 t/m 8 februari 2021
Gemeentekantoor
Dit kunt u downloaden via de website
Seringenstraat, Asterstraat
van
de gemeente of opvragen bij de
gesloten
klachtencoördinator:
0485 – (maandag
494 241.
Op Tweede Paasdag

Verkeersbesluit
13 april 2009) is het gemeenteGennep
– Molenstraat
17 nalezen Aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats (28 april) 2020-23995
U kunt deze
gemeenterubriek
kantoor de gehele dag gesloten.
op onze website. Kijk op www.gennep.nl
onder Actueel, Bekendmakingen.

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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Vastgesteld bestemmingsplan Karrevenseweg 2, Heijen

Colum

De gemeenteraad van Gennep heeft
op 14 april 2020 het bestemmingsplan
Karrevenseweg 2, Heijen vastgesteld.
Met dit nieuwe bestemmingsplan
is de huidige woon- en agrarische
bestemming van dit perceel gewijzigd
in een bedrijfsbestemming.
Inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan
met bijbehorende stukken ligt met
ingang van donderdag 30 april tot
en met donderdag 11 juni 2020 ter
inzage in het gemeentekantoor van
Gennep. Let op: in verband met het
coronavirus tijdelijk alleen op afspraak
mogelijk. Het bestemmingsplan met
bijbehorende stukken is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.0907.BP19093KARRE2HEIVA01) en www. gennep.nl > bouwen
en wonen > bestemmingsplannen.
Beroep
Met ingang van vrijdag 1 mei tot en
met donderdag 11 juni kan beroep
worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad door:
• een belanghebbende die op tijd
een zienswijze tegen het eerdere
ontwerpbestemmingsplan heeft
ingediend;
• een belanghebbende die aantoont
dat hij redelijkerwijs niet in staat
is geweest om een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan
in te dienen.
Een beroepschrift kunt u indienen
bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA Den Haag.
Voorlopige voorziening en
inwerkingtreding
Een beroep heeft geen schorsende
werking. Het besluit tot vaststelling van
het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 12 juni 2020. Om
dit te voorkomen kan degene die een
beroepschrift heeft ingediend, verzoeken om een voorlopige voorziening te
treffen. Dit kan bij de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500
EA Den Haag. De voorzitter kan een
voorlopige voorziening treffen wanneer sprake is van onverwijlde spoed,
gelet op de betrokken belangen.

