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Versoepeling coronamaatregelen

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

Gennep herdacht en vierde de vrijheid

Hieronder leest u de besluiten van
burgemeester en wethouders van
7 mei 2020. Op www.gennep.nl/
besluiten vindt u meer informatie.

binnenkant van uw elleboog en gebruik
papieren zakdoekjes om uw neus te
snuiten en gooi deze daarna weg.
Bent u ziek?
Bij verkoudheidsklachten of verhoging
tot 38 graden Celsius blijft u thuis.
Heeft u koorts en/of bent u benauwd?
Dan blijven ook uw huisgenoten thuis.

Samen, maar op afstand

Op 4 mei herdenken we in Nederland de slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog, op 5 mei vieren we
de vrijheid. Dat gaat al jaren zo.
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat
Nederlanders hun vrijheid terugkregen en daarom zou 5 mei 2020 een
extra bijzondere dag worden. Het
leed van de oorlog en de zwaarbevochten vrijheid zouden we herdenken en vieren in aanwezigheid van
mensen die de Tweede Wereldoorlog zelf nog hebben meegemaakt.

ment. De coronacrisis maakte een
gemeenschappelijke herdenking
helaas onmogelijk. Burgemeester
Van Beek legde, als vertegenwoordiger van alle Gennepenaren, kransen
bij de monumenten en herdacht de
slachtoffers van het oorlogsgeweld.

tober 2020, indien de maatregelen
tegen het coronavirus het dan weer
toelaten. Samen met de organisaties, die zouden deelnemen aan het
Gennepse bevrijdingsfestival, wordt
gekeken om bij die datum aan te
sluiten.

We vierden samen, maar op
afstand
Op Bevrijdingsdag vierden we onze
vrijheid, maar anders dan gepland.
Ruim tien muziek- en toneelverenigingen uit de gemeente bereidden
zich de afgelopen maanden voor op
een avondvullend programma voor
het bevrijdingsfestival in Landgoed
Roepaen. Helaas kon ook dit festival vanwege de coronacrisis niet
doorgaan. We vierden onze vrijheid
thuis, maar wel samen.

Andries Knevel,
Voorzitter Stichting Evenementen
Gennep (SEG)
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Burgemeester Willibrord van Beek vindt het belangrijk dat we de slachtoffers blijven herdenken: “Het is een bijzondere
tijd, waarin wij ervaren hoe het is om minder van onze vrijheid te kunnen genieten. Velen hebben tijdens de Tweede
Wereldoorlog de vrijheid, waarvoor werd gevochten, niet meer mogen ervaren. We staan stil bij deze slachtoffers en
herdenken hen samen, maar op afstand.”

Maandag 11 mei is Gasunie gestart
met werkzaamheden aan het
fietspad Spoorwegje in Gennep.
Tijdens de werkzaamheden wordt
een gasleiding verwijderd die niet
meer in gebruik is. De leiding ligt
grotendeels onder het fietspad en
loopt voor de rotonde haaks door
naar de Willem Boyeweg. Tijdens de
werkzaamheden wordt het fietspad
tijdelijk afgesloten. De gaslevering
naar de woningen gaat gewoon
door. Volgens de planning duren de
werkzaamheden tot eind juni 2020.

Nationale afsluiting 75 jaar bevrijding
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei
roept op om van de nationale
afsluiting van 75 jaar bevrijding een
extra groot moment te maken. Deze
afsluiting staat gepland op 24 ok-

Daag de gemeente uit met Right to Challenge
Heeft u ideeën over hoe u gemeentelijke taken beter, sneller of goedkoper kunt uitvoeren? Maak dan gebruik
van uw Right to Challenge! Ook wel uitdaagrecht genoemd in het Nederlands.
De Gennepse samenleving kent veel
betrokken inwoners en organisaties.
We zien een grote bereidheid om
maatschappelijke taken samen op
te pakken. Met Right to Challenge
wil de gemeente inwoners nog
meer betrekken en invloed geven
op hun eigen leefomgeving.
Welke taken komen in aanmerking?
U kunt bestaande gemeentelijke taken
overnemen, waarvoor geld is opgenomen in de begroting. Voorbeelden uit
andere gemeenten zijn het onderhoud
van openbaar groen, het ontwerpen
van de inrichting van de openbare
ruimte, het maken van een dorpsvisie,
het beheer van een buurthuis en het

Besluiten B&W

Het college besluit:
•	kennis te nemen van de concept
jaarrekening 2019 van de Modulaire
Gemeenschappelijk Regeling Sociaal
Domein Limburg-Noord (MGR);
•	kennis te nemen van de concept begroting 2021 van de MGR en hierop
geen zienswijze in te dienen;
•	in te stemmen met het ontwerpbesluit deelname Werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties (WSGO) en
geen zienswijze in te dienen.

Verkeersmaatregelen
Stiemensweg

Vacature!
Wijkondersteuner
Gennep-Zuid

Werkzaamheden
Spoorwegje

Colum
Colum

Ontvang het
gemeentenieuws digitaal

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de
maatregelen rond het coronavirus
op www.gennep.nl/corona.
Via deze pagina houden we u ook
op de hoogte van onder andere
tijdelijke wijzigingen van de afvalinzameling of dienstverlening.

Vanaf maandag 11 mei worden de
maatregelen tegen het coronavirus verruimd. Het versoepelen van maatregelen kan alleen als we de belangrijkste
basisregels blijven naleven, zodat het
virus onder controle blijft. We houden
nog steeds 1,5 meter afstand van elkaar.
We schudden geen handen en wassen
vaak onze handen. Hoest en nies in de

We herdachten samen, maar op
afstand
Op 15 februari 2020 stonden we in
Gennep al stil bij de bevrijding van
onze gemeente. Zoals elk jaar vindt
er op 4 mei de nationale dodenherdenking plaats, waar ook in onze
gemeente aandacht voor is. In Milsbeek zijn normaal gesproken openbare ceremonies bij het burgermonument en het militair ereveld. En
in Gennep op het Vrijheidsplein,
bij het monument de Barmhartige
Samaritaan en het Indiëmonu-

Reageren kan tot en met woensdag
20 mei 2020. Heeft u nog vragen over
de vacature? Stuur dan een mail naar
info@wijkraadgennep-zuid.nl.
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organiseren van hulp in de huishouding. Uitgezonderd zijn wettelijke taken
die alleen de overheid mag uitvoeren,
zoals de uitgifte van paspoorten of het
afgeven van vergunningen.
Iedereen mag een voorstel indienen
Dat mag als individu, groep, vereniging of organisatie. Als u niet uit Gennep komt, moet u extra goed kunnen
onderbouwen waarom het voorstel
goed is voor onze gemeente. Draagvlak bij direct betrokkenen, zoals de
buurt of wijk, vinden wij belangrijk.
Op www.gennep.nl/R2C vindt u
meer informatie en het formulier
waarmee u uw idee kunt indienen.

Deze week nemen de leerlingen
van basisschool Elckerlyc tijdelijk
hun intrek in het schoolgebouw
aan de Stiemensweg. Om ervoor
te zorgen dat de leerlingen veilig
van en naar school kunnen, nemen
we een aantal verkeersmaatregelen. De werkzaamheden voor deze
verkeersmaatregelen starten deze
week en duren ruim vier weken.
•	De oversteek van de Stiemensweg bij Hezeland wordt verhoogd
aangelegd. Hierdoor moeten
automobilisten afremmen als ze
de bebouwde kom inrijden.
•	Door het woord ‘schoolzone’ aan
te brengen op de weg worden automobilisten geattendeerd op het
feit dat ze langs een school rijden.
•	Ouders/begeleiders, die met de
auto komen, kunnen op twee
plekken de kinderen halen en
brengen. De parallelweg voor het
schoolgebouw wordt een kiss &
ride en achter het schoolgebouw
komt een tijdelijke parkeerplaats.
•	De parallelweg zal niet meer
aansluiten op Hezeland maar op
de Stiemensweg tegenover de uitgang van het parkeerterrein bij het
Elzendaalcollege. Hierdoor komt er
ruimte om een voetpad te maken
vanaf Hezeland naar de school.
•	Het parkeerterrein achter de
school is bereikbaar vanaf de
Stiemensweg. De route om het
parkeerterrein te verlaten loopt
via de Winterheide en Struikheide.
•	Langs het parkeerterrein bij
het Elzendaalcollege wordt een
vrijliggend fietspad aangelegd. Dit
fietspad verbindt de fietspaden
vanaf de Burgemeester Gilissenweg en de Langeweg met het
fietspad langs de Stiemensweg.
Dit verbetert de veiligheid voor
fietsers.
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Ontvangst
aanvraag omgevingsvergunning

Gennep – Davidlaan	Het plaatsen van een cortenstalen lessenaar met informatie (7 mei) 2020-0411
Hoe kunt–uHorsestraat
ons bereiken?
Gennep
25	Het aanbouwen van een tuinkamer en overkapping (1 mei) 2020-0400
Gennep
Willem
27	Het plaatsen van een container t.b.v. opslag van een mobielsporttoestel
Telefoon:–0485
494Boyeweg
141
(6 mei) 2020-0407
e-mail: gemeente@gennep.nl
Heijen – Hoofdstraat 44
Het plaatsen van twee cortenstalen lessenaars (30 april) 2020-0397
internet:
www.gennep.nl
Middelaar – Kopseweg 21
Het wijzigen van de functie naar minicamping (6 mei) 2020-0406
Milsbeek – Ovenberg 32
Het aanpassen van de constructie van de woning (1 mei) 2020-0401
Bezoekadres
Verleende
omgevingsvergunning
Ellen Hoffmannplein
Gennep
– Dieseltram1,
13Gennep
t/m 27 oneven	Het bouwen van acht seniorenwoningen (6 mei 2020) 2019-0884
Doelen 2, Gennep (Zorgloket)

Overige verleende vergunningen
Gennep 	Banners boven Zandstraat, Spoorstraat, Brugstraat, Zuid-Oostwal en NiersPostadres
straat in mei en juni 2020 OVG Gennep
Gennep
– Zandstraat
Plaatsen van een afvalcontainer op 5 momenten gedurende twee dagen in
Postbus 9003,
6590 HD18	
Gennep
de periode 1 mei t/m 1 augustus 2020
Verkeersbesluit
Openingstijden
Heijen
– Brem
Toestaan ruiters en menners op fietspad van de Brem (8 mei) 2020-25842
Bent
u als belanghebbende het niet eens met een van deze besluiten?
Gemeenteloket (algemeen)
Dan
kunt
u per brief een bezwaarschrift indienen. U heeft daar zes weken de tijd voor, gerekend vanaf de dag na de
Ma- t/m donderdag: 9.00 - 16.30 uur
verzenddatum
van het besluit. Is er geen verzenddatum vermeld? Dan geldt hiervoor de publicatiedatum. U richt
Vrijdag: 9.00 - 12.00 uur
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.
Burgerloket (Burgerzaken en belasting)
Kijk voor meer informatie op www.gennep.nl/bekendmakingen.
Maandag: 9.00 - 12.00 uur en
13.30 - 19.00 uur
Meer informatie: kijk op de website www.gennep.nl
Dinsdag t/m vrijdag: 9.00 - 12.00 uur
Buiten de schoolvakanties ook op
woensdag van 13.30 – 16.00 uur.

Omgevingsloket
(Wonen, omgeving en ondernemen)
Zorgloket (Zorg, werk en inkomen)
Maandag t/m vrijdag: 9.00 – 12.00 uur
’s Middags alleen op afspraak
Telefonische bereikbaarheid
Het gemeentekantoor kunt u op werkdagen bellen tussen 9.00 en 12.00 uur
en maandag t/m donderdag ook tussen
13.00 en 16.30 uur. De loketten zijn op
werkdagen telefonisch bereikbaar van
9.00 tot 12.00 uur.
Niet tevreden?
Vindt u dat u onjuist bent behandeld
door de gemeente? Dan kunt u een
klacht indien bij de klachtencoördinator.
Hiervoor is een formulier beschikbaar.
Gemeentekantoor
Dit kunt u downloaden via de website
van
de gemeente of opvragen bij de
gesloten
klachtencoördinator:
0485 – (maandag
494 241.
Op Tweede Paasdag

13 april 2009) is het gemeenteU kunt deze gemeenterubriek nalezen
kantoor de gehele dag gesloten.
op onze website. Kijk op www.gennep.nl
onder Actueel, Bekendmakingen.
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Actualisatie gemeentegids 2020/2021
Akse Media is bezig met het actualiseren van de redactionele adressen
voor de nieuwe gemeentegids van
Gennep. Heeft u een vermelding
met e-mailadres in de huidige gids?
Dan heeft u een e-mail ontvangen
met een persoonlijke code om uw
gegevens te controleren en naar
wens aan te passen.
Heeft u nog geen vermelding in de
gemeentegids?
Wilt u uw organisatie of vereniging
op laten nemen in het adressenoverzicht in de gids? Stuur dan een
e-mail naar redactie@aksemedia.nl
(o.v.v. Gemeentegids Gennep).
U kunt het ook telefonisch doorgeven via 0223-673010 of schriftelijk
aan Postbus 6033, 1780KA Den
Helder (t.a.v. Gemeentegids
Gennep).

Colum

Wijzigingen en/of aanmeldingen
voor het adressenoverzicht kunt u
tot en met 22 mei 2020 doorgeven.

