Oogst
Aftrap van de Omgevingsvisie “Samen maken we Gennep!”
16 november 20717

Tijdens de bijeenkomst op 16 november hingen een aantal papieren flappen. Daarop konden alle aanwezigen aangeven wat ze in de gemeente Gennep willen koesteren en
wat ze graag verbeterd willen zien. De thema’s waren:











Het buitengebied
Duurzaam & innovatief
Cultuur(historie) & kwaliteit
Ondernemen & werken
Overheid & samenleving
Gezond & veilig
De kernen
Wonen & Welzijn
Overig
Wonen & Welzijn

De rijke oogst treft u hieronder aan. Deze oogst vormt voor ons een belangrijke bouwsteen voor de op te stellen Omgevingsvisie voor onze gemeente.
Wij willen iedereen bedanken voor zijn/haar bijdrage.

Met vriendelijke groet,
Het Projectteam Omgevingsvisie Gennep

Het buitengebied
Koesteren
Natuurwaardes: Rust, Ruimte, Beleving!
Mogelijkheden verruimen op vrijkomende agrarische bebouwing
Aanwezigheid van dieren, die hier zitten door de fijne habitat
Bos rondom Gennep behouden
Verschillende landschapstypen
Groen houden / Monumentale panden behouden
Nieuwe functies/bestemmingen toestaan indien de plek dit toelaat (rekening
houden met waarden)
Er is geen behoefte aan meer asfalt/Rondweg
Het Niersdal ( wel versterken/verbeteren)
Behoud de natuur in het Koningsven (Geen ontzanding)
Behoud van cultuurhistorie/omgeving in het buitengebied
Boerenleven
Landbouw behouden
Hoeveelheid en diversiteit van natuurgebieden
Makkelijkere ontwikkeling agrarische ondernemers
Maasduinen, St Jansberg, Gennepse Hei, Reichswald, Maasheggen
Meer handhaving, het is geen uitlaatparadijs
Landelijk wonen, niet volbouwen ( ook geen industrie)
Beheer van natuur door boeren laten doen

Verbeteren
Industrie op het industrieterrein!
Stoppen met zandafgravingen
Snel internet! (Glasvezel)
Meer zitmogelijkheden voor recreanten
Sluit ons aan, niet uit
Meer wandelpaden
Route langs de Maas en verbinden van de Maas en de vennen
Strenger toezicht op intensieve veehouderij t.b.v. gezonde leefomgeving
Bossen beter toegankelijk maken voor minder validen
Geen antennes = geen snel internet of vogels
Agrarische sector: ontwikkelingsmogelijkheden vergroten in combinatie met
landschappelijke inpassing
Ontmoetingspunten/oplaadpunten creëren
Beter overleg als men wat wilt (procesmatig)
Zorg dat de boer de boer kan blijven
Buitengebied vrij van sluipverkeer
Impact toerismedruk in natuurgebieden beperken
Zwarteweg verkeersveiligheid!
Belangenafweging fair houden: woning 20 of 5m. van de weg
Meer ruimte voor ontgrondingen
Geen ontzanding
Regionaal beleid, meer samenwerking met andere gemeenten en TBO’s
Rondweg realiseren, 30km zone

Duurzaam & innovatief
Koesteren
De ooievaars die blijven terugkomen
M.V.O!

Verbeteren
Supermarkten belonen als ze duurzaam gekweekt eten verkopen
Duurzame oplossing voor de verkeershinder Zwarteweg
Actieve rol van de gemeente Gennep in het verwezenlijken van duurzame energie
Stimuleren en subsidiëren van boeren om over te gaan op biologisch verbouwen
Subsidie voor burgers om zonnepanelen e.d. te kunnen betalen
Meer groene geveltuintjes, kansen zien in klimaatverandering
`Laat mensen uit Nijmegen maar lekker hier komen om te recreëren`
Klimaatadaptatie, Wateroverlast, hittestress
Zorg voor korte productie + energieketens (stimuleren p2p food systemen)
Ontwikkeling duurzame energiemix om Gennep volledig energieneutraal te krijgen
Meer samenwerking met andere gemeenten om een regionaal beleid te
ontwikkelen voor een duurzame energiemix
Investeren in goed internet en dit belang zwaar laten wegen
Beperken ontgrondingen, transport zand naar Paesplas
Recreatie Paesplas behouden, niet alleen overslaghaven gebruiken
Streven naar weinig elektriciteitsgebruik op alle vlakken. Electra d.m.v. zonne- en
windenergie
Veel (wilde) bloemen ook op het groene gras plaatsen onder de bomen bij en op de
Niesdijk. Veel paardenbloemen anders sterven de bijen uit
Na het maaien die bloemen laten liggen om zaadjes te laten zakken
Duurzame nieuwbouw in plaats van instandhouden bestaande energie slurpende
bebouwing
Ruimte geven aan duurzaamheidsinitiatieven zoals zonne-energie.
Alle visies toetsen op duurzaamheid (Voorwaarde aan visie)
Meer aandacht natuurwaarde Maas – en Nier – landschappen
Geef als gemeente het goede voorbeeld
Subsidie voor scholen zodat kinderen bewust worden van duurzaam leven
Ontwikkeling landschap en natuur
Streven naar voedsel + energie Autarkie
Meer MKB met lokale producten

Cultuur(historie) & kwaliteit
Koesteren
Verbeteren
Huizen en gebouwen met geschiedenis (karakter) opknappen/bewaren
Meer kans voor sloop oude panden
Zorgen voor sfeer
Maria Roepaen als cultureel centrum behouden
Molen Milsbeek herstellen
“Gennep Muur”
Eerlijkere economische verdeling over alle dorpen + 1 stad, nu teveel naar Gennep
Goede informatievoorziening via Liefde voor Limburg
Vestinggordel rond oude stad
Oude vestingstad, Kasteel en klooster
Gebruiksmogelijkheden Genneperhuis verder benutten
Nieuwe aandacht voor de rijksweg 271, levensader van Noord Limburg
Aandacht voor wederopbouw
Wat oud is laten bestaan, en zorgen dat de buitenkant ‘oud’ blijft plannen
Historie van groot Gennep digitaliseren, toegankelijk via internet, niet via het
gemeentelijk archief
Kunst en cultuur koesteren voor hier eigen woonachtige mensen, betaalbaar
Promotie natuurgebieden
houden, maar ook onderhouden
Lokaal verleden herdenken dat bijgedragen heeft aan situatie van nu
Historie van Gennep verbeelden met kunst in de straten
Steenfabriek Milsbeek herontwikkelen

Inspiratie voor (toeristische recreatieve) ontwikkeling

Gennep toeristisch landelijk op de kaart zetten, en niet zwalken om de zoveel tijd.
Inspiratie voor (toeristische recreatieve) ontwikkeling

Ondernemen & werken
Koesteren
Onderwijs en ondernemen is met elkaar verweven
Opereren in hetzelfde gebouw
LOKALE EN KLEINE ONDERNEMERS
Industrie op het industrieterrein
Behoud van goede infrastructurele ontsluiting van bedrijvigheid
Revitalisering bestaande bedrijventerreinen om ruimte voor nieuwe ontwikkelingen
te maken.
Vitaal houden van het kernwinkelgebied Gennep
Behoud goed vestigingsklimaat voor bedrijven
Middenstand in kernen behouden
Industrie op industrieterrein
Ook de winkelier die geen levensmiddelen aanbiedt, houden
Nu al moet je voor bepaalde artikelen internet inschakelen of naar een andere
plaats

Verbeteren
Investeren in de deeleconomie
Werk genereren voor 60 plussers
Streven naar concentratie van bedrijvigheid nabij hoofdinfrastructuur, en daar dus
geen wonen en vrije tijd
Leegstand van winkels als kans voor jonge ondernemers en ‘proeftuintjes’ en
begeleiding vluchtelingen
Meer ondernemerschap stimuleren
Ontmoetingsplekken/flexplekken creëren
Aansluiting zoeken gasten Heyderbos
Kwaliteitsverbetering en uitbreiding overnachtingsaccomodaties
Ontwikkeling dagattracties jong(er) publiek
Bij de ‘steiger’ een (mini) natuurcamping
Bedrijventerrein Brabantweg verwijderen
Logistieke verbindingen optimaliseren
Ruimte blijven scheppen voor nieuwe bedrijvigheid (o.a. door revitalisering)
Ondersteun duurzame ondernemers (ook financieel)
Werkplekken voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt realiseren
Waterrecreatie ontwikkelen op de Niers. (spanning/avontuur)
Investeren zodat ondernemers in Gennep blijven
Faciliteren kleinschalig duurzaam toerisme
UWV is een ‘ver van je bed show’
Werkelozen een coaching traject aanbieden
Huidige werkaanbod is laag
Wonen mag niet altijd ten koste gaan van bedrijfsinitiatieven
Meer evenwicht tussen belangenafwegingen bedrijven vs. Wonen
Versterking kwaliteit/aanbod verblijfsrecreatie

Overheid & samenleving
Koesteren
Verbinding maken tussen ouderen en jeugd
Aandacht voor minderbedeelden/kwetsbaren
Slimmer investeren met belastinggeld

Verbeteren
Vroeg bij initiatieven; veiligheid betrekken en afwegen
Ontmoetingsplek voor eenzame mensen (Linkedin)
Eigen belang bij bestuurlijke maatregelen laten. Zowel politiek als agrarisch
Bereikbaarheid
Wat heb je aan beleid als er niet wordt gehandhaafd?
Scholen icm/nabij ouderencentra; maatschappelijke stages/linkedin
Nieuwe zendgemachtigde lokale omroep faciliteren voor de kabeluitzendingen
Overheid moet zich niet laten leiden door een klein clubje schreeuwers
Meer integratie voor speciaal onderwijs met bedrijven en ondernemers(stages)
Minder onzinnige uitgaven van het belastinggeld
Industrie naar/op de Brem
Duidelijkheid bij welke ambtenaar je moet zijn als je vragen/problemen hebt
Prioriteiten uit het buitengebied waarnemen en constructief met bewoners
oppakken
Minder ‘ons kent ons’ gedrag. Medewerking door gemeente hoort objectief te zijn
Competent met inkomsten omgaan zonder incompetent de uitgaven te beheren
Politiek moet geen tweespalt zaaien
Buitengebied bewoners willen ook aandacht/prioriteit
Betere samenwerking tussen toeristische ondernemers
Status dorpsraden verduidelijken voor de toekomst als spreekbuis
Beter contact tussen kernen, raads- en commissieleden
De term ‘ondernemers’ gaat op voor iedereen die een bedrijf heeft
Vergeet niemand!
Raadsleden die grond pachten van Teunesen en Zand en Grind zouden zo integer
moeten zijn onafhankelijk te zijn
B en W moet zijn oren niet laten hangen naar de 4 grote bedrijven en gemeente
Ongezonde machtsverhouding
Overheid moet leren luisteren naar de burger
Eerlijke en goed bruikbare (deskundige) informatie verstrekken
Meer benaderbaar maken van samenwerken tussen inwoners, politiek en
ambtenaren/bestuur
Samen ‘afvallen’ zoals elders in het land gebeurd (bewegende stad)

Gezond & veilig
Koesteren
Lokale sportverenigingen
Parkeerplaats beleid
De volkstuinen
Woonvoorzieningen mengen voor jong en oud, samenredzaamheid (GGd)
De beweegtuin op meer plekken in Gennep!
Beweegbos, beweegroute, beweegtuin
Natuurlijke habitat buitenkernen behouden
Burgers zoveel mogeljik in staat stellen hun talenten te ontwikkelen
Behoud groene omgeving + wandel en fietsstraten
Veilige woonomgeving
Positieve gezondheid; burgers in staat stellen zelf initiatief te nemen om hun welzijn
te bevorderen (GGD)
Groene pleinen/plekken creëren om hittestress tegen te gaan (GGD)
Woningen/scholen/instellingen creëren met gezond binnenklimaat
Stimuleren rondje omgeving (GGD)
Goede bereikbaarheid, Risico’s inzichtelijk
Uitnodigende omgeving voor ontmoeten, verbinden en samen zijn
Alle nieuwe woningen niet meer voorzien van houtkachel (GGD)
Woningen en verkeer gescheiden (GGD)
Bedrijven en veehouderijen op afstand van gevoelige bestemmingen (GGD)
Stille plekken/ontspanning veilig + uitnodigend (GGD)
Gezonde mobiliteit: voldoende mogelijkheden om per fiets/wandelend te bereiken
(GGD)
Autoluwe kernen

Verbeteren
Geen auto en vrachtverkeer in de dorpen
Sporten moet voor iedereen mogelijk zijn
Electrisch rijden, bestrijdingsmiddelen
Speeltuinen met veilige omheining, waar kinderen losgelaten worden in hun spel
Flitspaal terug plaatsen op Zwarteweg Milsbeek
Koppels  Beweegmaatjes
Veiligheid vroeg bij een initiatief betrekken en afwegen
Verbetering van wegdek op de Grensweg langs het Reichswald.
Zelfredzaamheid burgers
Onderhoud stoepen
Risicobronnen ver van woningen
Afschaffen van subsidies door de EU van boeren die met gif werken en dieren in
hokken proppen
LAGERE SNELHEID IN KERNEN
Dagbesteding ouderen
Goed wegennetwerk, straatverlichting en ontsluiting
ZWARTEWEG ZEER ONVEILIG
Geluidsarme en veilige omgeving
Verpleegkundige dichter bij de mensen in de wijk in adviserende rol
Beperking CO2 uitstoot
Stimuleren van bewegen
Natuur bij Maas en Niers. Uitbreidingen van … beperken (kippen)

De kernen
Koesteren
Trots op natuur en dorpse karakter Milsbeek  dient behouden te worden
Eigen dorp, eigen waarden

Verbeteren
Wegen buiten de kernen, om leefbaarheid in kernen te borgen
30km zone binnen bebouwde kom

Voorzieningen op het gebied van sport en uitgaan
Behoud van eigen identiteit van de dorpen en kernen
De oude vesting

Vrachtverkeer van de Zwarteweg (en dorpsstraten) af
Verbeteren verkeersafwikkeling op de zwarteweg
Ingang dorpskernen meer herkenbaar
Vernieuwing/onderhoud stoepen (o.a.) Zandstraat
Voldoende woningen voor jong en oud
Verkeersveiligheid
Leegstaande winkels weer levendig maken
Mogelijkheid woningbouw naar behoefte
Samen organiseren, samen dragen, samen zorgen
Kwaliteit openbare ruimte van dorpen omhoog met behoud eigen identiteit
Aandacht voor dorpsranden
Aandacht voor dorpsranden
Verduurzaming woningvoorraad
Veroudering in buurten opknappen
Elke kern een kloppend hart
Openbaar groen
Toerisme als kans zien
Meer overleg met de kernen, onderlinge saamhorigheid
Honden uitlaat plaatsen
Kernbewoner: vriendelijker beheer verkeersstromen in lintdorpen
Grenzen aan ontgrinding en ontzanding

Wonen & Welzijn
Koesteren
De (bouw)regels zoals ze nu zijn in de marge hanteren en accorderen
Brede scala aan verenigingsleven behouden, ( ook in dorpen en wijken )
Dorp moet dorp blijven!
Wensbus, (zorgt voor mobiliteit en gaat eenzaamheid tegen)
Rust

Verbeteren
Door alleen te bouwen in Gennep vergrijst de rest!
In alle dorpskernen 30km/u
Veilige speeltuinen vernieuwen
Geen trillende woning door het vrachtverkeer

Contact tussen ouderen en kleuters en mensen van alle leeftijden intensiveren
Bouw naar behoefte, dit zorgt voor meer doorstroming
Voorzieningen speel/sport/uitgaan zorgen voor sociale ontmoeting
Verdraagzaamheid en luisteren naar elkaar met respect voor ieders individuele
mening

Verbetering Sportklimaat
Gelegenheden creëren zoals een vondelpark
Minder strakke regels omtrent wonen en vergunningen
Wonen en recreatie meer scheiden van (hoofd)bedrijvigheid
Woningen creëren waardoor de mantelzorg wordt gestimuleerd
Meer begrip voor mantelzorgers
Vergeet kwetsbare groepen niet!
Sporthal capaciteit moet omhoog
Glasvezel, snel internet
Mensen in Gennep zuid moeten makkelijker naar het centrum kunnen, of er
moeten betere voorzieningen komen
Levensloopbestendige woningen
Niet alles afschuiven op krimpregio, dit is een gemiste kans
Openbaar vervoer
Meer differentiatie in uitstraling van huizen
Contingenten loslaten en schakelijken op vraag
Wens tot parkachtige omgeving a la Vondelpark
Huren omlaag in het winkelgebied
Animatieteam Gennep oprichten
Extra inzet plegen om middelbaar onderwijs in Gennep te behouden
Meer vrijheid bij bouwverordeningen
Meer aandacht voor het kind  emotionele gezondheid

Overig
Koesteren
Belangen zijn niet van belang, het gaat om inspiratie!
Denk vooral aan het welbevinden van onze kinderen, zij zijn tenslotte de toekomst
Meer koppeling tussen ouderen en jongeren
Camperplaatsen met meer voorzieningen
Een ‘pot’ creëren waar prachtige ideeën een beroep op kunnen doen om het uit te
voeren

Verbeteren
e

21 skills voor PO leerlingen
Ik mis onderwijs in dit verhaal
Verloedering Schuttersclubhuis tegengaan (lokale voetbalclub)
Alle visies toetsen op impact CO2
Gennepenaren zijn te weinig trots
Begin op tijd bij de jeugd met dit onderwerp
De Busgrens opheffen die in Milsbeek loopt. Je kan wel met een dagkaart naar
België en Duitsland maar niet naar een andere provincie
Beter gehoord worden door de politiek van Gennep
Ook investeren in Milsbeek, Ottersum, ’T Veu en Hagen!
Meer muziek in het dorp, niet alleen op feestdagen
GROOT denken, en denk in kansen!
Toerisme promoten maar niet tegenwerken

Vragen en aanvullingen door aanwezigen, per thema

Naar aanleiding van de presentatie van Bas Verbruggen:














De dorpsraden zijn niet democratisch gekozen. Gaat dit veranderen?
Welke rol hebben de politieke partijen?
Hoe steken politieke partijen in dit proces? Streven om voor verkiezingen debat te hebben.
Er is toch wel al gesproken met politieke partijen? Er is een sessie geweest waar ook college- en raadsleden voor uitgenodigd waren.
In de presentatie wordt gezegd dat het belangrijk is om gezamenlijk de identiteit van Gennep te bepalen. Voorstel om hier een referendum over te houden.
Hoe verhouden andere overheden zich tot dit proces? OW is ook op andere overheden van toepassen. Zij stellen dus ook een visie op en gaan op een andere
manier werken.
Hoe verhoudt de APV zich tot de Omgevingswet? Kan dit wel allemaal opgaan in de Omgevingswet (hierna OW)?
Hoe worden minder mondige burgers betrokken? Die gaan we opzoeken (jongeren, ouderen), koppels maken via o.a scholen, kunstenaars bij betrekken
(opmerking; er zijn niet zo veel kunstenaars en dit is punt van zorg).
Wat is identiteit van de gemeente? Bepalen aan de hand van referendum onder inwoners?
Rol van dorps- en wijkraden (vraag van Rob Ouwerkerk, Ven-Zelderheide) en van eerder gerealiseerde dorpsplannen?
We gaan veel gezamenlijk beslissen. Komen er dan nog wel ontwikkelingen van de grond?
Reactie: nieuwe omgevingswet zorgt voor nieuwe verhoudingen tussen raad en college. Groene lijnen op de dia vormen straks de kaders: deze stellen we samen
vast.
Hoe bereiken we de minder mondige inwoners?
Antwoord: aanpak met koppels

Opmerkingen gemaakt in terugkoppeling “sticker ronde”



Enorme oogst
Per thema toelichting van meest opvallende zaken

Wonen






Mooie oude panden worden gesloopt en er worden nieuwe panden in oude stijl herbouwd; wordt lelijk gevonden. Voorstel om bv oude voorgevel te laten staan en
nieuw bouw aan te plakken.
Dorp moet dorp blijven: verenigingsleven juist ook belangrijk in dorpen en niet alleen in kern.
Contigenten loslaten. Er wordt alleen in Gennep gebouwd en niet in dorpen. Gevoel wordt echter niet gevoed.
Eigen identiteit van de kernen koesteren
Samen zorgen, samen organiseren en samen dragen! Overheid doet hierin mee.

Duurzaam & innovatief



Duurzaamheidsvisie is net afgerond: ambitie is hoog
Benut duurzaamheid in de volle breedte van duurzaam milieu (‘red de bij’) tot en met duurzame led-verlichting

Ondernemersklimaat




Er is veel winkelleegstand. Er zou meer in kansen gedacht moeten worden, bv zoals in Ootmarsum. Bepaald thema kiezen waar mensen voor komen.
Agrarische ondernemers hebben te maken met langdurig en moeizaam vergunning traject i.g.v. uitbreidingsplannen. Daarnaast hebben agrariërs te maken met
minder beschikbaar landbouw areaal.
Verhouding natuur-landbouw: agrariërs de kans geven om natuur te beheren omdat boeren het beter onderhouden dan de grote natuurorganisaties.

Gezondheid




Geestelijke gezondheid is ook belangrijk. Iemand van Vluchtelingenwerk geeft suggestie om ruimte beschikbaar te stellen waar vrouwen (bv uit Somalië) dingen
kunnen leren. Hiermee wordt zinvolle invulling gegeven aan leegstaande gebouwen.
Iemand van thuiszorg geeft aan dat veel initiatieven terug gelegd kunnen worden bij de dorpen: samen zorgen.
Onderwijs wordt gemist is overzicht terwijl dit de toekomst is.

Landbouw en natuur
 Laat boeren het natuurbeheer doen / geef gronden aan boeren om deze te onderhouden
 Rondweg neemt waardevolle landbouwgrond in


Gezonde en veilige leefomgeving







Alle aspecten meenemen, o.a:
Verkeer
Stikstof
Natuur
Sport
Ouderen

Onderwijs


Dit aspect wordt gemist

Afronding












Hoe gaat het verder?
9 fasen, al voor een deel gedaan
Iedereen horen, panoramagroep instellen
Concept-visie opstellen (jan/febr. 2018)
Verkiezingen: nieuwe bijeenkomst a.d.h.v. verschillende thema’s
Alle input verwerken in de visie
Omstreeks september moment om visie openbaar te maken, ter inzage
Voorlopige inzet: vaststellen visie in december 2018
Terugblik op de avond: positief, geen gehakketak: discussie vervangen door dialoog
Deelnemers hebben volop meegedacht over de visie. Er ligt een aantal uitdagingen, o.a. verbinding maken tussen fysieke omgeving en het sociale domein
Toegezegd: presentatie mailen naar alle deelnemers

