Reacties van inwoners tijdens bezoeken van
het ooievaarsnest aan dorpen en wijken
Trots/behouden
Terugkomdag 21 februari 2018 (Pica Mare)
Heel Gennep is mooi
Waardevolle natuur
Saamhorigheid blijven faciliteren
Kaarsjesavond op 21 december
Meedoen in samenleving
Het mooi opgeknapte centrum van Gennep
Summertime
Mooie wandelroutes
Gennep koestert de ooievaars
Architectuur van de laatste jaren. zoals centrum
Gennep en vlonder
Kinderboerderij
Dichtbij school
Markt Gennep

Verbeteren
Terugkomdag 21 februari 2018 (Pica Mare)
Minder bureaucratie
Meer beweegtuinen (in wijken/bos)
Meer prullenbakken
Meer te doen (ook voor ouderen)
Leegstand en -loop in de Zandstraat
Hondenpoep
Gennep vuurwerkvrij
Meer samenwerking tussen doelgroepen
(ouderen, gehandicapten enz.)
Leegstand winkels
Toegankelijkheid voor minder validen
Betere bewegwijzering toeristen
Markering stadsmuur, voetpad te glad
Lokale TV behouden

Omgeving en natuurlijk heerlijk wandelen en
recreëren

IJsbaan Ven Zelderheide 1 maart 2018
Saamhorigheid Vense gemeenschap
Alles op één plek in de kern
De gemeenschap, saamhorigheid

Alles wat er georganiseerd wordt in het dorp
Rust, ruimte
Saamhorigheid
Basisschool behouden blijft

IJsbaan Ven Zelderheide 1 maart 2018
School behouden!
Veiligheid/snelheid Kleefseweg
Te weinig voorzieningen zoals winkel,
bakkerij, vooral belangrijk voor ouderen
Verlichting en veiligheid buitengebied van 'T
Ven (vooral voor de kinderen die in ochtend
en avond alleen fietsen in de het donker
Het hart van het Ven realiseren en de school
behouden
winkel leegstand Zandstraat Gennep
Openbaar vervoer naar de overkant van de
Maas

Shared space in Gennep, wel jammer dat er toch weer Meer woningen voor jongeren/jonge
zebrapaden en verkeersborden zijn
gezinnen
Enorme inzet voor jeugd in Ven -Zelderheide
School moet behouden blijven

Belangstelling voor gemeente dorpen onderling naar
elkaar toe
De vele mensen die zoveel voor het dorp doen
De inzet van vele dorpelingen op allerlei vlak.

Verenigingen moeten behouden blijven voor
jong en oud. Zo ook jonge gezinnen
aantrekken

Bijeenkomst SL!M (Milsbeek) 12 maart 2018
Ruimte en rust in de bossen van de St. Jansberg
Saamhorigheid in Milsbeek

Bijeenkomst SL!M (Milsbeek) 12 maart 2018
Meer huurwoningen voor ouderen
Laten vervallen vastgestelde Woonvisie

Milsbeek: Kern met PIT (bijv. struinpad)
Hele omgeving Koningsven en omgeving

Opwaarderen en leefbaar maken locatie
Steenfabriek Milsbeek (Bloemenstraat)
Wandelpad van Genneperhuis naar Loswal

Struinpaden in het buitengebied (recreatief
routenetwerk)

Leegstand van winkels in de kern Gennep

Veilig fietsen in het buitengebied

Circumvallatielinie van Genneperhuis
zichtbaar maken

Aanwezigheid en behoud basisvoorzieningen in
Milsbeek
Rust en landelijk karakter van mooi buitengebied
De aanwezige ruimte en natuur

Fiets- en wandelpad tussen Gebrande Kamp
en Genneperhuis (tussen Bloemenstraat en
Maas)

Vergezichten en wandelmogelijkheden in
uiterwaarden van de Maas en de Niers
Natuur Maas en Niers
Ooievaars
Hertjes in het bosje tussen de Onderkant en Potkuilen
IJsvogels, bevers en dassen koesteren
De initiatieven van de inwoners van Milsbeek
Wandel- en fietspad Genneperhuis Gennep
Het groene karakter van de noordzijde van Milsbeek
aansluitend aan Mook (De Diepen)
Winkels in Milsbeek (Spar, slager, kapper enz.)
Aanwezigheid (bus)Lijn 83
De Pottenbakkers van Milsbeek (keramiek)
Mooie sporthal voor Jong en Oud.
De door de buurt gemaakte toekomstvisie voor het
terrein van de Steenfabriek Milsbeek (Bloemenstraat)
Informatiemarkt nieuwe raads- en commissieleden 26 Informatiemarkt nieuwe raads- en
maart 2018
commissieleden 26 maart 2018
Wandelwegen en fietsroutes in het buitengebied

Roepaan Siebengewaldseweg: terug naar
natuur!

Trots ons mooie stadhuis: it’s fabulous!
Historisch centrum
Sport- en Speelstraat De Brink

Bankjes bij Langeven
Grensovergang aantrekkelijker
Huuskamer Ottersum

Mooi: Looise hei

Straten verbeteren, trottoirs opknappen in
Ottersum

´Struikelstenen´ om afgevoerde Gennepse Joden te
herdenken: geweldig idee!

Toegankelijkheid voor vooral ouderen en
mensen met hulpvervoer (rollator e.d.)
verbeteren

Afwikkeling over N271: 2 x 2 baans
Natuur, Maas, Niers
Behoud landbouw

Winkelleegstand moet dringend aangepakt
worden
Pottenhoek: verloedering
De Gaest: doorgaande verloedering
Schuttersplein Milsbeek
Zwaar verkeer uit kernen weren en alternatief
bieden

Heijen, Kerkplein 4 april 2018
Trots op de omgeving Kerkplein en Nieuwwijkstraat
Bloeiend verenigingsleven
Dorp zelf
Visboer en Heldro ijs
Gemeenschapszin
Omgeving Heijen en Maas
In Heijen gaat alles goed
Leefbaarheid behouden (supermarkt)
Cultuur en sfeer

Heijen, Kerkplein 4 april 2018
Seniorenwoningen bouwen
Huiskamer (in voormalige Rabobank)
Pinautomaat moet terug
Minder zwerfafval
Onderhouden openbaar gebied blijven doen
Meer speelgelegenheid
Geen hondenuitlaat of speelvelden
Meer woningen voor jongeren
Parkeergelegenheid bij d'n Toomp
Evenemententerrein moet blijven, wel
woningbouw

De Goede Herder 6 april 2018
Restaurant ´Babbels´ leuk
Koffie-uurtje in ´De Goede Herder´

De Goede Herder 6 april 2018
Maar aandacht voor beweegtuin
Meer lokale evenementen

Vestiging Schrijen uitvaarthuis
Actieve wijkraad
Weverflat (heerlijk wonen)

Sporthal te Klein, te vaak moet naar een
andere locatie worden uitgeweken
Eigen Ontmoetingscentrum Gennep-West
Zorg: Vestiging Schrijen uitvaarthuis

Gennep-west heeft het goed op de rit (evenementen
en beweegtuin)
Wachtplek fietsers Brabantweg
Fietscrossterrein benutten
De Groes (groene plek, recreatie behouden)

Leegstand winkelcentrum (verpaupering),
Koop- en huur seniorenwoningen in het
centrum
Maak meer gebruik van sociale media
Bebouwing op de Groes

Fijne buurt

Meer bebouwing mogelijk achter de
Weverflat

Groen = Trots

Gemeentehuis slopen en terugbouwen op
verschillende locaties in de wijk
Meer financiële middelen voor
belevingsgerichte dagbesteding
Goede doelen-systeem is goed, maar
structuur is niet duidelijk

Europaplein (markt) 17 april 2018
Voldoende speeltuinen voor kinderen

Europaplein (markt) 17 april 2018
Roelstoelvrendelijke stoepen en oversteken

De hele gemeente Gennep
Cultuurhistorie
Meer aandacht voor Sociale Dag en Speelstraat

Gevaarlijk zebrapad nabij rotonde
Libermanhoff
Verkeersveiligheid in Gennep
Verbinding tussen Otttersum en Gennep

Goede speeltuinen in Gennep Zuid
Historische kern Gennep behouden

Verkeersveiligheid bij Pater Celiestraat,
Willem Boywege en Rotonde Weverstraat
Meer doen aan cultuur
(Woningen) Bouwen in de kernen
Meer aandacht voor toerisme als pijler voor
de toekomst (fietsroute)
Leegstand in het centrum van Gennep
Te veel focus op de kern Gennep
Burgers eerder bij grote projecten betrekken
om onrust te voorkomen (Haven Heijen)
Hondenpoep overal, zoals voetpad Looiseweg
(
Sneller dingen herstellen, bijv. aarden pot op
rotonde Brugstraat
De looi
Aandacht voor het smederijmuseum in enZelderheide
Aandacht voor de kapel op Landgoed Zelder
Te weinig parkeerplaatsen aan de
Boommarterstraat

St Josefplein Ottersum 19 april 2018
Uitgaansleven behouden

St Josefplein Ottersum 19 april 2018
Huuskamer voor ouderen (eenzaamheid)

Mooi Buitengebied

Vrachtverkeer door kernen Ottersum en VenZelderheide

Mooi centrum Gennep

Shcuttersplein (Milsbeek) toe aan
opknapbeurt + parkeerplaatsen

Rustig en prettig wonen in Ottersum
Mooie gebouwen aan Raadhuisplein in Ottersum

Aankleding grensovergang Hommersum
(bankje, zitje)
Beperkt winkelaanbod

Bolwerk in kern Gennep
Gennep Centraal

Ontmoetingsplaatsen voor jongeren (tijdens
koude periodes)
Nieuwe Niersbrug

Nieuwe plannen voor gebouw Supertex aan
Brugstraat in Gennep

N291 door Ottersum (S-sprong, de Brink,
parkeren op de weg)

Vlonder aan de Niers
Positieve invloed burgemeester (laat zich zien)

N271 herstellen cf. oude situatie (2x2
rijbanen)
Tekort aan betaalbare huurwoningen

Ontmoetingslocaties buiten zijn leuk!
Dorpsactiviteiten DAG-Ottersum
Huuskamers in ´t Ven en Milsbeek

Te weinig activiteiten voor kinden in
Ottersum (bijv. Koningsdag)
Autoluw Centrum Gennep
Gezondheidscentrum

Glasvezel Buitengebied
Fijne, rustige woonomgeving in Milsbeek
Water Gennep
Centrum Gennep is qua uitstraling positief
Veilig en mooi wonen in Ottersum

Woningbouwcontingenten niet te strikt
handhaven
Te hard rijden in 50 en 30 km-zones
Werkgelegenheid
Vergroten sporthal Gennep
Lokale bedrijven inzetten voor nieuwbouw

Heldro ijs moet blijven

Milsbeek: combi van vijver en speeltuin is
gevaarlijk

Als kind niks gemist in Ven-Zelderheode (prima
wonen)

Verschraling winkelaanbod

Centrum Gennep is mooi geworden (veel gebeurd!)

Binding van mensen uit Ottersum met buurt
niet groot

Ooievaars als trekpleister is leuk behalve de
vogelpoep op de stoep

Parkeerproblemen Ravensberg en Tiltenhof

De lokatie van het gemeentehuis is niet (meer)
bepalend voor contact tussen inwoners en gemeente

Overlast van vogelpoep bij
parkeergelegenheid Tiltenhof
Hondenpoep en hondenuitlaatplek
Fietspad langs de Niers en Maas zou super zijn
voor inwoners en recreanten
N291 is gevaarlijk (passieve houding
gemeente en provincie
St. Janstraat gevaarlijk
Op Raadhuisplein is pleinfunctie
ondergeschikt aan parkeerfunctie.
Twee uur gratis zwemmen voor inwoners van
Gennep
Ondersteum verenigingsleven via vaste
ambtenaren (vrijwilligers lastig te vinden)
Meer samenwerking (kwetsbaarhied)
In Ven-Zelderheide zijn geen voorziengen
Te kort aan starterswoninge en
appartementen

Woningen in de kernen bouwen
Lokatie Gennepermolen herontwikkelen
Intos 24 april 2017
Recreatie bij De Banen (beperkt)
Winkels behouden en concentreren

Intos 24 april 2017
Meer handhaving in de buitenwijken
Starterswoningen

Mooie campings: zitten mooi de loop in van toeristen
Diekendaal prachtig wonen in de natuur

Picardie oude school slopen en vernieuwen
Kruispunt Rabo & europalaan

Rivierdal Niers; kan park worden tussen Gennep en
Ottersum
Genneperhuis: natuur en wandelroutes
Historisch stadscentrum: Markt + Stadhuis
Niers open voor boten vanaf de Maas
Natuur & rust
Gennep is prachtig
Wandelen langs de Niers, maar ook in het Niersdal

Zwarteweg
We willen een ideeenbus
Horeca o.i.d. in de oude brandweerkazerne
Looierheide wel mooi maar stinkt ook
Leegstand winkels aanpakken
Entrée Brabantweg mooier maken
Veel lantaarns en bushaltes kapot

Historische kern bewaren

Geen Polen in Kasteel Heijen (cultureel
erfgoed): betere spreiding

Wandelgebieden

Uitvaartcentrum liever niet naast het
bejaardencentrum

Niers bevaarbaar van vlonder-Genneperhuis
Stadsmuur & centrum oude kern
Stadswandeling
Jan Lindersplein: Mooie fontein & muur

Er moeten meer vuilnisbakken geplaatst
worden om zwervuil en hondenpeop te
kunnen deponeren
Afval (weinig prullenbakken) & voor honden
Met regen veel modder in het Nierspark
Hondenpoep

Bibliotheek behouden

Parkeren Rabobank lastig - te ver lopen voor
pinautomaat

Gennep zuid mooie wandelroutes

Meer blauw op straat - wie kent de wijkagent
nog? Meer toezicht (afval & hondenpoep)

Ooijevaars

WMO ter bevordering van sociale interactie
maar in praktijk erg beperkt

Het is zo mooi groen

Sneller plaatsen hondenlosloopveld +
plaatsen trainingsparcours+ afschaffen
hondenbelasting!

Mooi Jan Lindersplein met het project van Bart
Sanders: echt prachtig met de groene natuurplanten

Langer laten branden van lantaarnpalen voor
meer veiligheid

Maria Roepaen: bekendheid muzikale inslag

Beter en sneller beantwoorden van klachten,
suggesties en vragen aan de gemeente

Plein bij het gemeentehiuis/bibliotheek behouden:
historie + mooi welkom door de mozaiektegel

Weinig toegankelijkheid voor rolstoelen

tapkraan in centrum maar ook voor wandelaars in het
bos
Natuur moet toegankelijk
Vlonder bij Gennepermolen (Toezicht camera?)
Rondweg in ere herstellen
Behoud van pottenbakkerscultuur

Afmelden van overleden hond is lastig (kan
niet telefonisch) ivm hondenbelasting

Herinrichting fietspad bij rotonde
Brabantweg/Brugstraat met drempels (heel goed!)
Vlonder/ nierspromenade

Loodsstraat veilig maken
Speeltuin Logterheuvel is niet veilig

Natuur & bosgebied

Elkaar meer aanspreken op
verantwoordelijkheid

Loc 94 aan Brabantweg: Herinnering aan het Duits
Lijntje
Martinustoren
Prettig wonen in Gennep

Woningnood (lange wachttijden)
Pagepark inbreiden plek zat!
Reklameborden

Huren van winkelpanden omlaag: minder
laagstand en meer kansen voor beginnende
Veel vernieuwingen en verbeteringen de laatste jaren ondernemers

Evenementen Groes

Beter nadenken voor de realisatie van zaken
als: ijzeren klinkers in wegdek Centrum,
weghalen zebrapaden en daarna alsnog
plaatsen

Heldro ijs
Het Heijderbos: aantrekken van toerisme

Weining voorzieningen voor jeugd (wel sport)
Bioscoop

Mooie Brugstraat

Busverbinding richting cuijk/boxmeer ('s
avonds)

Kasteel Heijen

veel leegstand centrum (weining diversiteit
winkels)

Geen windmolens in het rijkswoud/ grens

Voor slechtzienden is het centrum Jan
Lindersplein erg onoverzichtelijk
Gevaarlijk/ onoerzichtelijk hoek bij Hema,
draai van de bus is te klein
Toezicht/camera's op gevaarlijke &
toeristische plekken
Doe-dingen voor de jeugd
Initiatief half-pipe skaten: laten blijven niet
verplaatsen
Pendelbus vrijdag-zaterdag naar Roepaen
Meer leven in de Niersstraat:: aantrekken van
startende ondernemers en meer bekendheid
geven
Meer en duidelijke prullenbakken tegen
zwerfvuil
Fietspad Brabantweg/ Korhoenstraat richting
Pagepark heeft veel kuilen en gaten

Duidelijke wegmarkeringen
Oordseweg autovrij maken
Hondenuitlaatplaats tevens
hondenspeelplaats maken
Parkeren op de Ottersumse weg (prov. weg)
verbieden i.v.m. veiligheid
Fietsbrug over de Niers
Watermolen in ere herstellen
Vlonder bij de Niers aankleden
Meer vangnetten ipv prullenbak
Coffeeshop moet terug
Bioscoop!
Meer voetbalveldjes/trapveldjes in de wijken
Meer beweegtuinen en speelvelden voor
kinderen en volwassenen
Park maken van het Vitesseveld

