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Gennep
INFORMATIERUBRIEK  Gemeente Gennep

Actueel

Gemeentekantoor 
gesloten
Op Tweede Paasdag (maandag 
13 april  2009) is het gemeente-
kantoor de gehele dag gesloten.

Hoe kunt u ons bereiken?
Telefoon: 0485 494 141
e-mail: gemeente@gennep.nl
internet: www.gennep.nl

Bezoekadres
Ellen Hoffmannplein 1, Gennep
Doelen 2, Gennep (Zorgloket)

Postadres
Postbus 9003, 6590 HD Gennep

Openingstijden

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

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
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 werk-
dagen 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. 
Dit kunt u downloaden via de website 
van de gemeente of opvragen bij de 
klachtencoördinator: 0485 – 494 241.

U kunt deze gemeenterubriek nalezen 
op onze website. Kijk op www.gennep.nl 
onder Actueel, Bekendmakingen.

 Contact
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 Contact
Hoe kunt u ons bereiken?
Poort van Gennep
E-mail: gemeente@gennep.nl
Telefoon: (0485) 49 41 41
Internet: www.gennep.nl
Bezoek:	Ellen	Hoff	mannplein	1,	Gennep
Post:	Postbus	9003,	6590	HD	Gennep

Welkom
We	werken	bij	voorkeur	op	afspraak,	
omdat we u dan sneller en beter kunnen 
helpen. Een afspraak maakt u via www.
gennep.nl of door telefonisch contact op 
te nemen. Ook als u ons zonder afspraak 
bezoekt,	proberen	we	u	zo	goed	mogelijk	
te helpen. Maar dan kan het voorkomen 
dat	u	moet	wachten,	of	dat	de	juiste	mede-
werker niet beschikbaar is.

Openingsti	jden	
Maandag  09.00 – 19.00 uur
Dinsdag	 	 09.00	–	17.00	uur
Woensdag		 09.00	–	17.00	uur
Donderdag	 09.00	–	17.00	uur
Vrijdag  09.00 – 12.00 uur

Team Toegang is ’s ochtends 
telefonisch bereikbaar voor vragen 
over	zorg,	welzijn	en	opvoeding	op
(0485) 49 41 44.

Meer informatie: kijk op de website www.gennep.nl

Besluiten B&W

Hieronder leest u de besluiten van 
burgemeester	en	wethouders	van	6	
augustus 2019. Op www.gennep.nl/
besluiten	vindt	u	meer	informati	e.
Het college:

•	 Het	college	besluit	een	zienswijze	
in te dienen bij het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat als 
reacti	e	op	de	internetconsultati	e	
wet	Vrachtwagenheffi		ng.

Ontmoeti ngsbarbecue: kom ook! Basisveiligheid voor iedereen, 
ook in de Lob van Gennep

Tolheffi  ng vrachtverkeer: wat 
vindt de gemeente?

Barbecueën in 
het park op een 
mooie zondag-
middag,	krijgt	u	
er ook zin in? Op 
zondag 25 au-
gustus kan het in 
hartje Gennep! 

Op	De	Groes	(achter	het	parkeer-
terrein van Jan Linders) is dan een 
gezellige	ontmoeti	ngsbarbecue	voor	
jong	en	oud,	waarvoor	Malica	El	
Ghazi	het	initi	ati	ef	nam.	Iedereen	
uit gemeente Gennep is welkom. 
Malica: “Het doel is dat mensen van 
verschillende	culturen	en	leeft	ijden	
elkaar op een ontspannen en leuke 

wijze ontmoeten. Onder het genot 
van een heerlijke barbecue met 
gerechtjes uit verschillende culturen 
kunnen mensen elkaar beter leren 
kennen.	Ook	zijn	er	leuke	acti	vitei-
ten voor kinderen.” 
De	barbecue	is	van	13.30	uur	tot	
16.30	uur.	Kom	ook!

Voor dijkgraaf Patrick van der 
Broeck, voorzitt er van de Stuur-
groep Lob van Gennep, is het heel 
helder: “Door maatregelen te ne-
men in de Lob van Gennep krijgen 
inwoners in het gebied een betere 
bescherming tegen hoogwater. Niet 
iedereen staat er bij sti l, maar op 
dit moment stroomt er water het 
gebied in bij hoogwater. Met het 
project zoeken we naar mogelijk-
heden om dit water pas veel later 
het gebied in te laten stromen. Dat 
is beter voor de mensen in het ge-
bied en de mensen verderop langs 
de Maas.” 

De	Lob	van	Gennep	is	de	laatste	
weken	veel	in	het	nieuws.	“Dat	
begrijp ik heel goed. Het gaat over 
de veiligheid van mensen. Terecht 
dat mensen betrokken zijn. En dat 
er in deze fase zorgen en vragen 
zijn,	is	niet	meer	dan	logisch.	Waar	
overheden	al	jaren	over	praten,	
krijg	je	ook	niet	in	1,5	uur	goed	voor	
het	voetlicht	ti	jdens	een	informati	e-
avond. Maar we staan pas aan het 
begin	van	dit	project.	De	minister	
zett	e	in	april	haar	handtekening,	
waarmee	we	offi		cieel	de	verkenning	
naar een oplossing zijn gestart. Er is 
nog niets besloten. We zijn nu bezig 
om alle feiten en belangen op tafel 
te krijgen om tot weloverwogen 
keuzes te komen.” 

In gesprek
Wethouder Rob Peperzak vult aan: 
“In mei organiseerden we drie infor-
mati	eavonden.	Per	avond	kwamen	
er zo’n 150 mensen om vragen te 
stellen,	ideeën	te	wisselen	maar	ook	
zorgen te uiten. Het vergt nog veel 
uitleg en uitzoekwerk de komende 
maanden om vragen die leven te 
beantwoorden. Het gaat om de vei-
ligheid	van	onze	inwoners.	Daar	sta	
ik	voor.”	Recent	is	een	acti	egroep	
opgericht door mensen die tegen 
de plannen voor de Lob van Gennep 
zijn.	Patrick	geeft		aan	dat	het	goed	
is	dat	er	een	acti	egroep	is.	“Er	is	nu	
veel meer aandacht voor de opgave. 
Het onderwerp is belangrijk genoeg. 
Waar ik minder blij mee ben is met 
beelden	die	niet	juist	zijn.	Daarom	
de	uitnodiging	aan	iedereen,	ook	
aan	de	acti	egroep,	om	samen	om	
tafel te gaan en beelden en belan-
gen met elkaar te delen.”

Nachtmerrie
Het	gebied	heeft		nu	een	bescher-

ming tegen hoogwater die nog 
stamt	uit	de	ti	jd	van	vlak	na	de	
hoogwaters van 1993 en 1995. 
Patrick	vervolgt:	“Als	we	niets	doen,	
wordt door klimaatverandering de 
kans op overstroming zelfs groter. 
Mijn grootste nachtmerrie is een 
scenario dat Limburg opnieuw 
ti	jdens	Kerstmis	onder	water	staat	
en ik de vraag krijg: ‘Wat heb je af-
gelopen jaren gedaan?’ Nog steeds 
heeft		niet	iedereen	in	Limburg	
namelijk een basisveiligheid die 
voldoet	aan	de	wett	elijke	norm.”	

Samenwerking
Acht overheden werken samen in 
het	project	Lob	van	Gennep.	Dat	
is anders dan afgelopen jaren. Het 
project	oversti	jgt	de	provincie	Lim-
burg. Het gaat niet alleen om de vei-
ligheid	voor	Limburgers,	ook	om	de	
veiligheid van inwoners in Noord-
Brabant	en	Gelderland.	“Door	sa-
men aan de hoogwaterbescherming 
te	werken,	kunnen	we	in	de	Lob	
van Gennep een veiligheidsniveau 
bereiken	dat	naar	verwachti	ng	zelfs	
veiliger is dan de norm. Ik zie het 
echt als een kans voor Limburg. En 
ja,	dat	helpt	ook	de	inwoners	van	
’s-Hertogenbosch.”

Keuzes maken
Wethouder Wienhoven van ge-
meente Mook en Middelaar: “Het 
gaat echt ergens over. Het is aan 
ons om goed uit te leggen wat er zo 
bijzonder aan dit gebied is. En welke 
keuzes we hebben. Accepteren we 
een lage bescherming tegen hoog-
waterveiligheid en laten we het ge-
bied op natuurlijke wijze instromen? 
Of	treff	en	we	maatregelen	om	
ervoor te zorgen dat de veiligheid 
verbetert en de Lob van Gennep 
veel later dan nu instroomt? Om 
goed antwoord te kunnen geven 
op deze vraag is het van belang alle 
informati	e	op	tafel	te	hebben,	zodat	
we weloverwogen keuzes kunnen 
maken.” 

Informati eavonden
Het	projectt	eam	organiseert	in	sep-
tember	opnieuw	drie	informati	e-
avonden om iedereen bij te praten. 
Iedereen is welkom daar naar toe 
te komen. Maar kijk ook eens op de 
website www.lobvangennep.nl of 
maak een afspraak met het project-
team voor een keukentafelgesprek. 

Het ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat is bezig met een 
wetsvoorstel		‘Tolheffi		ng	vrachtver-
keer’.	Via	een	internetconsultati	e	
biedt het ministerie de mogelijkheid 
te reageren op het wetsvoorstel om 
tot een zo goed mogelijke rege-
ling te komen. In het belang van 
onze	inwoners	en	bedrijven	heeft		
gemeente Gennep op het wetsvoor-
stel gereageerd.

Verduurzaming mobiliteit
De	gemeente	kan	zich	grotendeels	
vinden in het wetsvoorstel om 
vrachtverkeer te laten betalen per 
kilometer.	Dat	deze	opbrengsten	
(deels) gebruikt gaan worden voor 
het verduurzamen van de sector jui-
chen we toe. In regionaal verband 
werken we binnen het netwerk van 
Trendsportal ook aan het verduur-
zamen van de mobiliteit in Noord-
Limburg.

Monitoring 
We hebben geen opmerkingen op 
het in het wetsvoorstel opgenomen 

heffi		ngsnetwerk,	dit	zijn	de	wegen	
waar in de toekomst tol geheven 
gaat worden. Wel zouden we graag 
zien dat het (naar aanleiding van 
regionale werksessies) overeenge-
komen monitoringsnetwerk wordt 
toegevoegd aan het wetsvoorstel. 
Voor gemeente Gennep zijn we 
overeengekomen	dat	de	N271	en	
N291	gemonitord	worden,	zodat	
eventueel maatregelen getrof-
fen kunnen worden wanneer de 
hoeveelheid vrachtverkeer op deze 
wegen veel toeneemt na invoering 
van	de	tolheffi		ng.	Dit	om	de	leef-
baarheid in de kernen van Gennep 
te waarborgen. Reden waarom de 
gemeente geen voorstander is om 
deze wegen op voorhand al toe te 
voegen	aan	het	heffi		ngsnetwerk,	
is	dat	dit	veel	impact	heeft		op	de	
transportbedrijven in onze gemeen-
te. Er zijn bedrijven die dan vanaf 
de voordeur al tol moeten gaan 
betalen.	Na	een	implementati	e-	en	
testf	ase	zal	de	tolheffi		ng	ingaan	in	
2023.

De offi  ciële bekendmakingen
Als	service	publiceren	we	de	gemeentelijke	bekendmakingen	in	deze	krant.	Het	digitale	gemeenteblad	is	aangewezen	als	offi		cieel	publicati	eka-
naal.	Ga	voor	meer	informati	e	naar	www.gennep.nl/bekendmakingen.	Daar	staat	ook	een	link	naar	de	e-mailservice	om	publicati	es	uit	uw	buurt	
te ontvangen. 

Rechtsbescherming 
Wanneer	u	belanghebbende	bent,	en	u	het	niet	eens	bent	met	een	van	deze	besluiten,	dan	kunt	u	hiertegen	per	brief	een	bezwaarschrift		
indienen.	U	heeft		daar	zes	weken	de	ti	jd	voor,	gerekend	vanaf	de	dag	na	de	verzenddatum	van	het	besluit.	Wordt	bij	het	besluit	geen	verzend-
datum	vermeld,	dan	heeft		u	zes	weken	de	ti	jd	gerekend	vanaf	de	publicati	edatum.	U	richt	uw	bezwaarschrift		aan	het	college	van	burgemeester	
en	wethouders,	postbus	9003,	6590	HD	Gennep.	Denk	aan	het	vermelden	van	uw	naam	en	adres,	het	besluit	waar	u	het	niet	mee	eens	bent,	de	
redenen daarvoor en de ondertekening.

Bekendmakingen

Verleende vergunning/ontheffing/meldingen
Bekijk de procedure in het rode blok ‘Rechtsbescherming’

 Algemene Plaatselijke Verordening

Gennep
Gennep	 het	organiseren	van	het	Noord-Limburgs	fi	etsweekend;	2019-0838
Gennep	 het	plaatsen	van	sandwichborden	en	driehoeksborden;	2019-0875
Maasstraat	7	 het	plaatsen	van	een	steiger	en	busje	met	aanhanger;	2019-0867
Niersstraat	 het	plaatsen	van	een	hoogwerker	en	steiger;	2019-0859
Ott ersum
Baasestraat	4	 het	organiseren	van	het	feest	VC	Nooit	Tuus	op	14	sept.	van	20.00-01.00	uur;	2019-082


