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VVV Gennep zoekt vrijwilligers
Vindt u het leuk om mensen te informeren over bezienswaardigheden
in onze gemeente? Het VVV-kantoor
zoekt nieuwe vrijwilligers met bij
voorkeur kennis van de omgeving en
enige kennis van de Duitse en Engelse
taal. De werkzaamheden bestaan
zoal uit het informeren over evenementen, wandel- en ﬁetsroutes,
cultuur en historie van de omgeving,

stadsgidsen, verblijfsaccommodaties
en verkoop van cadeaubonnen. Het
is mogelijk om een opleiding of workshops te volgen. Het rooster wordt in
overleg vastgesteld. Elk halfjaar is er
een gezellige gezamenlijke activiteit
met de vrijwilligers. Heeft u interesse?
Kom dan naar het VVV-kantoor in het
stadhuis of bel naar de coördinator
Hans Cobussen (06 -55804507).

VVV weer geopend
Op woensdag 3 juni gaat het VVVkantoor in het stadhuis van Gennep
weer open. De openingstijden wisselen per seizoen. Momenteel gelden
deze openingstijden: woensdag,
donderdag, zaterdag en mogelijk
op zondag van 10.00 – 14.00 uur,
vrijdag van 10.00 – 17.00 uur.

voorwaarden dan in het eerste steunpakket. Een belangrijk verschil tussen
het eerste en tweede steunpakket, is
dat vanaf 1 juni het inkomen van uw
partner meetelt. Als uw gezamenlijk

inkomen hoger is dan € 1.503,- heeft
u geen recht op Tozo. Kijk voor meer
informatie en de mogelijkheden van
verlengen, stoppen of nieuwe aanvragen op www.gennep.nl/tozo.

Verlenging Tozo
Per 1 juni 2020 wordt de Tijdelijke
overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo) in een
tweede steunpakket door het Rijk
verlengd. Echter gelden er andere

Afkeursticker op PMD-zak
Bij de inzameling van PMD-afval
mag alleen verpakkingsafval worden
aangeboden. Andere afvalsoorten in
de zak leiden tot hogere verwerkingskosten. Vanaf juni 2020 gebruiken
we daarom afkeurstickers. Deze
stickers worden op een PMD-zak
geplakt wanneer er verkeerd afval
inzit, zoals piepschuim. Zo kunnen de
medewerkers van de inzameldienst
en Buitenwerk zien dat de zak niet
vergeten is, maar dat de zak is blijven

liggen omdat er
verkeerd afval in
zit. Een zak met
een afkeursticker
wordt dan ook niet
meegenomen of
na de inzamelronde
opgehaald.
Heeft uw zak een afkeursticker? Dan
moet u het afval zelf sorteren en
zorgen dat alleen het PMD-afval in
een nieuwe PMD-zak terecht komt.

Ooievaars geringd

Vorige week werden de drie jonge
ooievaars uit het nest bovenop het
stadhuis aan de Markt geringd. Leo
Daanen haalde, in het bijzijn van andere vrijwilligers van STORK, met een
hoogwerker voorzichtig de jongen
uit het nest. Daarna gaf hij ze een
ringetje en zette ze weer netjes terug.
Door ze te ringen kan STORK de ooievaars volgen. Dit levert de stichting
maatregelen toe, die we nemen op
gegevens op van hoe ooievaars leven.
onder
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en De Diepen. De presentatie kunt u
zien op www.gennep.nl/zwarteweg.
Wilt u reageren op de presentatie?
Door de coronacrisis brengen
Dat kan via de link op de webpagina. gezinsleden meer tijd met elkaar
door. In sommige situaties lopen
de spanningen thuis op, waardoor
huiselijk geweld kan toenemen.
Maakt u zich zorgen om iemand
in uw omgeving? Dan kunt u dit
melden bij Veilig Thuis via het
telefoonnummer 0800-2000.
Kijk voor meer informatie op
www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.

vader ooievaar al 12 jaar voor nieuw
leven zorgt op het stadhuis. We zijn

Maakt u zich zorgen om iemand?
Bent u zelf slachtoﬀer van geweld
door een (ex-)partner, gezinslid,
familielid of vriend?
Neem ook dan contact op met Veilig
Thuis. Is er direct gevaar? Bel dan
direct de politie via het telefoonnummer 112. Kunt u niet vrijuit kunt
spreken of weet u niet hoe u aan
kunt geven dat u slachtoffer bent van
huiselijk geweld? Gebruik dan het
codewoord 'masker 19' richting hulp-

Videopresentatie
haven Heijen
Bekijk de videopresentatie over
het voorontwerp bestemmingsplan
uitbreiding haven Heijen op
www.gennep.nl/havenheijen. Via
deze pagina kunt u zich aanmelden
voor de online gesprekstafels. Aanmelden kan nog tot 5 juni.

Wanneer komt u in aanmerking?
De regeling is bedoeld voor kinderen die vanwege een lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke structurele beperking niet (onder begeleiding) met het openbaar vervoer
kunnen reizen. U kunt in aanmer-

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.

Besluiten B&W
Hieronder leest u een samenvatting
van de besluiten van burgemeester
en wethouders van 26 mei 2020. Op
www.gennep.nl/besluiten vindt u
meer informatie.

Het college:
• besluit het uitvoeringsprogramma
Regio Noord-Limburg 2020-2023
en de governance-structuur vast
te stellen;
• stelt aan de gemeenteraad voor
de oud papier-inzameling vanaf
2021 uit te voeren als heden en
De inhoud van de afgekeurde
stelt de vergoedingen voor verenizak kunt u in de restcontainer
gingen vast;
doen.
• besluit het verzoek van het
Cuypersgenootschap om hoofdgeMeer informatie
Op www.doemeemetpmd.nl
bouw en paviljoen ‘t Juweeltje van
vindt u informatie over PMDhet voormalige sanatorium Zonafval in het algemeen en welk afval
lichtheide op de monumentenlijst
in de PMD-zak mag. De belangrijkte plaatsen af te wijzen;
ste regel is dat het verpakkingsafval • neemt besluiten in belastingmoet zijn, zoals plastic verpakkingsmaatregelen omtrent Covid-19
afval, drankenkartons of blik.
en roept BsGW op tot uitgebreide
communicatie en ruimhartig en
soepel omgaan met verzoeken
om uitstel van betalingen en bij
voorkeur het afsluiten van betalingsregelingen;
• besluit in principe medewerking
te verlenen aan de bouw van één
vrijstaande woning op het perceel
aan het Heiveld tussen 52 en 60
te Milsbeek middels een nieuw
bestemmingsplan;
• stelt het wijzigingsplan Kasteelstraat 16 Heijen vast;
• besluit een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats toe te
benieuwd waar ze de komende tijd
wijzen aan de bewoner van
wellicht gespot worden!
Wilhelminastraat 27 in Ottersum;
• beantwoordt schriftelijke raadsvragen over belastingdruk burgers
en preventieve jeugdhulp.
verleners of andere zorgprofessionals.
Team Toegang
U kunt signalen over zorgwekkende
situaties ook melden bij Team Toegang van de gemeente. Team Toegang
is telefonisch rechtstreeks te bereiken
op 0485 – 49 41 44 (maandag t/m
donderdag 8.30 uur - 12.30 uur, vrijdag 8.30 uur - 12.00 uur) en per mail
via gemeente@gennep.nl.

Aanvraag leerlingenvervoer vóór 15 juni 2020
Als ouder of verzorger kunt u
in aanmerking komen voor een
vergoeding van het vervoer van
uw kind naar de basisschool of het
speciaal onderwijs. Dit gaat om het
schooljaar 2020-2021.
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king komen voor een vergoeding
wanneer u meer dan zes kilometer
van de dichtstbijzijnde (voor het
kind) toegankelijke school woont.

aangepast vervoer (taxi) in wanneer
de leerling door een structurele beperking, of vanwege de reistijd, niet
met het openbaar vervoer kan reizen.

Toetsing
Iedere aanvraag wordt individueel
bekeken. Er wordt getoetst of een
leerling met de ﬁets of het openbaar vervoer naar school kan reizen.
Daarbij telt ook de inzet mee die we
van ouders kunnen vragen, zoals
het begeleiden van kinderen in het
openbaar vervoer. We zetten alleen

Aanvraag indienen
Denkt u voor het schooljaar 20202021 in aanmerking te komen voor
een vergoeding van het vervoer?
Dien dan vóór 15 juni 2020 een
aanvraag in.
Kijk voor meer informatie op
www.gennep.nl/leerlingenvervoer.

Afsluiting
Heijenseweg
Van maandag 8 tot en met vrijdag
12 juni 2020 is de Heijenseweg,
ter hoogte van de rotonde op de
Brabantweg, afgesloten wegens
werkzaamheden. In opdracht van
Gasunie wordt een oude gasleiding verwijderd. Het autoverkeer
wordt omgeleid via de Brabantweg,
Randweg en Stiemensweg. Voor
ﬁetsers geldt er geen omleidingsroute. Bedrijven en woningen aan
de Heijenseweg zijn dan bereikbaar
vanaf de Stiemensweg.

Hoe kunt u ons
bereiken?

E-mail:
gemeente@gennep.nl
Internet: www.gennep.nl
Telefoon: (0485) 49 41 41
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Voorontwerp bestemmingsplan Haven Heijen

Doe geen plastic om bomen

Het bestemmingsplan betreft de
uitbreiding
haven en het
Hoe kunt uvan
ons de
bereiken?
haventerrein
in494
Heijen
Telefoon: 0485
141en wordt als
voorontwerp
ter inzage gelegd.
e-mail: gemeente@gennep.nl

Steeds vaker worden bomen
omwikkeld met plastic of tape om
de eikenprocessierups te bestrijden. Het aanbrengen van plastic
heeft echter geen effect voor de
bestrijding. Het zorgt daarnaast
voor vervuiling. Ook het aanbrengen van tape werkt niet. Vooral
de natuurlijke vijanden en andere
insecten worden hierdoor gedood.
Natuurlijke vijanden zijn bijvoorbeeld vleermuizen en mezen. We
verzoeken u om het plastic en het
tape van de gemeentelijke bomen

Contact

internet: www.gennep.nl

Inzage
Het
voorontwerp bestemmingsplan
Bezoekadres
Haven
Heijen met bijbehorende
Ellen Hoffmannplein
1, Gennep
stukken,
waaronder
de concept miDoelen 2,
Gennep (Zorgloket)
lieueffectrapportage, liggen met ingang
van donderdag 4 juni 2020 gePostadres
durende
zes weken
ter inzage
Postbus 9003,
6590 HD
Gennepin het
gemeentekantoor van Gennep. Let
op:
in verband met het coronavirus
Openingstijden

tijdelijk alleen op afspraak mogelijk.
Het ontwerp is ook te raadplegen
via www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.0907.BP20325-VO01) en
www.gennep.nl/havenheijen.
Inspraakreactie
Tot en met woensdag 15 juli
2020 kunt u een inspraakreactie
indienen over het voorontwerp
bestemmingsplan. Een schriftelijke
inspraakreactie kunt u richten aan
het college van burgemeester en
wethouders, postbus 9003, 6590

HD Gennep, onder vermelding van
‘inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan Haven Heijen’. Voor
het mondeling naar voren brengen
van een inspraakreactie kunt u een
afspraak maken via het telefoonnummer 0485 49 41 41.
Ook per e-mail kunt u een inspraakreactie indienen. Mail uw reactie
naar gemeente@gennep.nl onder
vermelding van ‘inspraakreactie
voorontwerp bestemmingsplan
Haven Heijen’.

Ontwerpvergunning
Langeven 11 Heijen
Ma- t/m donderdag: 9.00 - 16.30 uur
Gemeenteloket (algemeen)
Vrijdag: 9.00 - 12.00 uur

Voor de realisatie van een nieuwe
opfokstal en machineloods op het
Burgerloket (Burgerzaken en belasting)
perceel Langeven 11 in Heijen is
Maandag: 9.00 - 12.00 uur en
een omgevingsvergunning aan13.30 - 19.00 uur
gevraagd voor de activiteiten
Dinsdag t/m vrijdag: 9.00 - 12.00 uur
milieu(verandering)
(nr. 2019-1066).
Buiten de schoolvakanties ook op
woensdag van 13.30 – 16.00 uur.

Inzage
De ontwerp-omgevingsvergunning
Omgevingsloket
en
bijbehorende stukken liggen met
(Wonen,
en ondernemen)
ingang
vanomgeving
4 juni 2020
gedurende

Zorgloket (Zorg, werk en inkomen)
Maandag t/m vrijdag: 9.00 – 12.00 uur
’s Middags alleen op afspraak

zes weken ter inzage in het gemeentekantoor van Gennep. Dit gebeurt
op grond van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht, in
samenhang met afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht. Let
op: in verband met het coronavirus
tijdelijk alleen op afspraak mogelijk.
Zienswijze
Tot en met 15 juli 2020 kunt u een

schriftelijke of mondelinge zienswijze
naar voren brengen. Een schriftelijke
zienswijze moet worden gericht aan
het college van burgemeester en
wethouders, postbus 9003, 6590 HD
Gennep. Voor het mondeling naar
voren te brengen van een zienswijze
kunt u een afspraak maken via het
telefoonnummer 0485 49 41 41. Het
is niet mogelijk om per e-mail een
zienswijze in te dienen.

Ontwerpvergunning Ottersumseweg 12 Gennep
bereikbaarheid
InTelefonische
verband met
het bouwen van
Hetseniorenwoning
gemeentekantoor kunt
u op
werkeen
op het
perceel
dagen bellen tussen
en 12.00
Ottersumseweg
12 9.00
in Gennep
is uur
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tussen
een
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aange13.00 en
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uur. De loketten
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bouwen
werkdagen
bereikbaar
van
en
handelentelefonisch
in strijd met
de regels
9.00 tot 12.00
uur.
ruimtelijke
ordening
(nr. 20200130).

zes weken ter inzage in het gemeentekantoor van Gennep. Let
op: in verband met het coronavirus
tijdelijk alleen op afspraak mogelijk.
Het ontwerp is ook te raadplegen
via www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.0907.PB20106OTTWG12GNP-ON01). Dit gebeurt op
grond van artikel 3.10 van de Wet
Niet tevreden?
Inzage
algemene bepalingen omgevingsVindt u dat u onjuist bent behandeld
De
ontwerp-omgevingsvergunning
recht, in samenhang met afdeling
door de gemeente? Dan kunt u een
met
bijbehorende
liggen
3.4 van de Algemene wet bestuursklacht
indien bij destukken
klachtencoördinator.
vanaf
4 juni
2020
tot gedurende
recht.
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

Zienswijze
Tot en met woensdag 15 juli 2020
kunt u een zienswijze indienen.
Een schriftelijke zienswijze kunt u
richten aan het college van burgemeester en wethouders, postbus
9003, 6590 HD Gennep. Voor het
mondeling naar voren brengen van
een zienswijze kunt u een afspraak
maken via het telefoonnummer
0485 49 41 41. Het is niet mogelijk
om per e-mail een zienswijze in te
dienen.

Bekendmakingen

Ontvangst
13 april aanvraag
2009) is omgevingsvergunning
het gemeenteU kunt deze
gemeenterubriek
nalezen
Gennep
–
nabij
Gennepermolen
5	Het realiseren van een terras aan de Niersvlonder (20 mei) 2020-0445
kantoor de gehele dag gesloten.
op
onze
website.
Kijk
op
www.gennep.nl
Gennep – Randweg
Het plaatsen van een kas (24 mei) 2020-0446
onder Actueel,
Bekendmakingen.
Milsbeek
– naast
Potkuilen 4
Het bouwen van een bijgebouw (20 mei) 2020-0439
Ottersum – Goorseweg 42	Het realiseren van een aanbouw, kippenhok, schuilhutjes en een
tunnelkas (26 mei) 2020-0460
Verleende omgevingsvergunning
Heijen – Nieuwwijkstraat 32
Het kappen van een boom (12 mei) 2020-0303
Milsbeek – Ovenberg 32	Het aanpassen van de constructie van de woning (25 mei) 2020-0401
Overige verleende vergunningen
Gennep – Zandstraat	Vergunning obstakels op openbare weg: het tijdelijk plaatsen van een
hijskraan (27 mei) 2020-0363
Verlenging van de beslistermijn (met zes weken)
Ottersum – Siebengewaldseweg 1	Het realiseren van een verharding (27 mei) 2020-0356
Besluit melding lozing buiten inrichting
Gennep – Logterbos 2	Het melden van een lozing buiten de inrichting (10 april) 2020-0342
Gennep – Picardie 84	Het realiseren en exploiteren van een verticaal gesloten bodemenergiesysteem (20 december) 2019-1279
Milsbeek – Pottenbakker 9	Het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem buiten
inrichtingen (21 november) 2019-1204
Verkeersbesluit
Ottersum – Wilhelminastraat 27	Aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats (2 juni) 2020-29574
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

Colum

te verwijderen.

Wat kunt u wel doen?
Maak de omgeving aantrekkelijk
voor natuurlijke vijanden. Zo draagt
u bij aan de bestrijding van de
eikenprocessierups. U kunt bijvoorbeeld een mezenkastje ophangen of
een strook van uw tuin inzaaien met
schermbloemen, zoals fluitenkruid,
dille, kervel, boerenwormkruid,
wilde peen, pastinaak, duizendblad.
Dat hoeft niet per se in de buurt
van een eikenboom te zijn.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Ottersumseweg 12
Burgemeester en wethouders van
Gennep laten hierbij weten dat zij
ingevolge artikel 83 en artikel 110
van de Wet geluidhinder voornemens zijn tot vaststelling van hogere grenswaarden wegverkeerslawaai. De hogere grenswaarde heeft
betrekking op het wijzigingsplan
Ottersumseweg 12 Gennep.
Inzage
Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken (akoestisch onderzoek)
liggen met ingang van 4 juni 2020
gedurende zes weken ter inzage in
het gemeentekantoor van Gennep.
Let op: in verband met het coro-

navirus tijdelijk alleen op afspraak
mogelijk.
Openbare hoorzitting
Op 25 juni vindt van 10.00u tot
11.00u een openbare hoorzitting
plaats in het gemeentehuis. Met
deze hoorzitting krijgt iedereen de
gelegenheid om opmerkingen over
het ontwerpbesluit mee te delen.
Zienswijze
Tot en met woensdag 15 juli kunt u
een schriftelijke zienswijze indienen
bij het college van burgemeester en
wethouders, postbus 9003, 6590
HD Gennep.

Voorbereiden bestemmingsplan
Teelebeekstraat, Milsbeek
Op grond van artikel 1.3.1. van het
Besluit ruimtelijke ordening laten
burgemeester en wethouders van
Gennep hierbij weten een nieuw
bestemmingsplan voor te bereiden
voor het perceel kadastraal bekend
als Gemeente Ottersum. Het gaat
om sectie D, nummer 3169, en is
gelegen aan de Teelebeekstraat
ong. in Milsbeek.
Een deel van het achtererf van
Heiveld 43 in Milsbeek wordt
afgesplitst. Daar wordt een nieuwe
levensloopbestendige seniorenwoning gerealiseerd. In dit bestemmingsplan wordt juridisch-planolo-

gisch geregeld dat er een bouwvlak
wordt toegevoegd, zodat het is
toegestaan om een nieuwe woning
te bouwen.
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.

Voorbereiden bestemmingsplan
Steenweg, Milsbeek
Op grond van artikel 1.3.1. van het
Besluit ruimtelijke ordening laten
burgemeester en wethouders van
Gennep hierbij weten een nieuw
bestemmingsplan voor te bereiden
voor het perceel kadastraal bekend
als Gemeente Ottersum. Het gaat
om sectie D, nummer 3345, en is
gelegen aan de Steenweg ong. in
Milsbeek.
Op het perceel achter Steenweg
9 in Milsbeek wordt een bouwvlak toegevoegd. Dit perceel is
onderdeel van het terrein dat
grotendeels begrensd wordt door
de bestaande woonbebouwing
aan de Steenweg, Sprokkelveld en

Bloemenstraat in Milsbeek. In dit
bestemmingsplan wordt juridischplanologisch geregeld dat er een
bouwvlak wordt toegevoegd, zodat
het is toegestaan om een nieuwe
woning te bouwen.
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.

