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

Terugblik informati eavonden Lob van Gennep

  Ingediende aanvraag vergunning/meldingen

De offi  ciële bekendmakingen
Als service publiceren we de gemeentelijke bekendmakingen in deze krant. Het digitale gemeenteblad is aangewezen als offi  cieel publicati ekanaal. Ga voor meer informati e naar www.gennep.nl/bekend-
makingen. 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 verzenddatum 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
(nabij) Kampweg 10 Het organiseren van de Genneperheiloop
  (verzenddatum 12 september) 2019-0910
Markt 1 en  Het organiseren van de intocht van Sinterklaas
Picardie 36 d.d. 17-11-2019 (verzenddatum 17 september)   
  2019-0936
Milsbeek
(nabij)  Melding buurtf eest De Sprokkelaars
Sprokkelveld 69 (verzenddatum 12 september) 2019-0877
Ott ersum
Brink 20  Het organiseren van de Sint Marti nus Optocht 

(verzenddatum 12 september) 2019-0979
Ven-Zelderheide 
   Collectevergunning Acti viteitencommissie 

Dorpsraad Ven-Zelderheide 21 t/m27 oktober 2019 
(verzenddatum 17 september) 2019-0992

Omgeving/Milieu

Gennep
Randweg 80  Het aanpassen/herbouwen van een schuur 

(verzenddatum 17 september) 2019-0865
Maasstraat 7   Het wijzigen van de voorgevel 

(verzenddatum 18 september) 2019-0925
Emmastraat 16  Het plaatsen van een dakkapel op de voorgevel 

woning (verzenddatum 19 september) 2019-0825

Milsbeek
Recti fi cati e Het gewijzigd uitvoeren van een verleende vergunning
Onderkant 5b (verzenddatum 22 augustus) 2019-0846

Gennep
Rijssenbeeklaan ong.  Het oprichten van een kleinschalige woonvorm 

voor dementerende ouderen
  (ontvangstdatum 13 september) 2019-0998

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

Veelgestelde vragen
Wat houdt de wett elijke norm voor waterveiligheid in?
Sinds 1 januari 2017 geldt een nieuwe normering voor waterveiligheid 
in Nederland. Met de nieuwe normering geldt er een basisbescherming-
sniveau voor iedereen in Nederland. Daarnaast worden gebieden waar 
veel slachtoff ers kunnen vallen of waar de economische schade groot zal 
zijn, extra beschermd. De kans op overlijden als gevolg van een overstro-
ming mag niet groter zijn dan 1 op 100.000 per jaar. Dit niveau voor de 
basisbescherming is vervolgens vertaald naar een veiligheidsnorm per 
dijktraject, uitgedrukt in overstromingskansen. De veiligheidsnorm voor 
dijktrajecten is dus hoger naarmate een overstroming tot grote aantal-
len slachtoff ers of economische schade zou kunnen leiden. Iedereen in 
Nederland krijgt tenminste hetzelfde beschermingsniveau tegen over-
stromingen.
De veiligheidsnormen die hiervoor gehanteerd worden, zijn tot stand 
gekomen door te kijken naar de risico’s: de kans op overstromen én de 
gevolgen van een overstroming. Elementen die een rol spelen bij de be-
rekening zijn de verwachte situati e in 2050 voor het aantal inwoners en 
de economische waarde, de snelheid van overstromen en hoe hoog het 
water komt. Hierdoor kunnen dijken verschillende normen krijgen. Daar 
bovenop wordt extra en gericht geïnvesteerd in gebieden met een risico 
op veel slachtoff ers en grote economische schade. Vitale en kwetsbare 
infrastructuur, zoals nutsvoorzieningen en ziekenhuizen, krijgen extra 
aandacht.
Op www.lobvangennep.nl staan andere veelgestelde vragen en 
antwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Mail dan naar 
info@lobvangennep.nl.

Begin september waren er infor-
mati eavonden in Ven-Zelderheide, 
Milsbeek en Middelaar om de om-
geving bij te praten over de stand 
van zaken en in te gaan op vragen 
en bezorgdheden. Het waren 
drukbezochte avonden waarbij in 
totaal zo’n 1.200 geïnteresseerden 

aanwezig waren. Voorzitt er van de 
stuurgroep en dijkgraaf Patrick van 
der Broeck opende de avonden, 
waarna projectdirecteur Bart van 
Bussel een presentati e gaf over de 
laatste stand van zaken. Vervolgens 
vond een plenaire vragenronde en 
informati emarkt plaats. 

Een verslag hiervan is te vinden op 
www.lobvangennep.nl. Gezien de 
grote belangstelling, werd er op 
24 september een extra informa-
ti emarkt georganiseerd in het 
Trefpunt in Milsbeek. 

Blijf op de hoogte 
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en het nieuws? 

Abonneer u dan op de nieuwsbrief via www.lobvangennep.nl of 
volg ons via Facebook of Twitt er: @Lobvangennep.Theo Peeters fotografi e

Texti el recyclen, help mee!
Veel mensen gooien gebruikt tex-
ti el weg met het restafval waarmee 
het wordt verbrand. Dat is zonde, 
want het grootste deel is geschikt 
voor hergebruik of recycling. 

Bijvoorbeeld via de Kledingbank, 
of het wordt gerecycled tot vulling 
voor de auto-industrie of andere 
doeleinden. Lever daarom gebruik-
te kleding in bij een texti elcontai-
ner van de gemeente. Dat is beter 
voor het milieu.

In onze texti elcontainers is al het 
texti el welkom, ook versleten 
kleding en huishoudelijk texti el, als 
het maar schoon en droog is. Om de 
kleding te beschermen tegen vocht 
en vuil is het van belang dat je het 
texti el in een gesloten zak aanbiedt. 
Als je een zak vult, denk er dan aan 
dat deze door de opening van de 
texti elcontainer moet passen.

Alleen schoon texti el
Helaas wordt ook vies en vuil texti el 

in de container aangeboden be-
smeurd met verf of olie, waardoor 
het niet voor hergebruik in aanmer-
king komt. Ook matrassen, dekbed-

den en kussens zijn niet herbruik-
baar. Bovenstaande pictogrammen 
laten in een oogopslag zien wat wel-
kom is in onze texti elcontainers. De 

kledingcontainers staan op diverse 
locati es in onze gemeente. Kijk voor 
de locati es op www.gennep.nl > 
Afval > Kringloopgoederen.

Bekendmaking
Aanbieding programmabegroti ng 
2020 en meerjarenbegroti ng 
2021-2023

De burgemeester van Gennep 
maakt bekend dat de programma-
begroti ng 2020 en meerjarenbe-
groti ng 2021-2023 zijn aangeboden 
aan de gemeenteraad. 

De gemeenteraad bespreekt de 
begroti ng ti jdens de voorbereiden-
de raadsvergadering van 
21 oktober 2019, aanvang 20.00 
uur. De vaststelling van de begroti ng 
is geagendeerd voor de raadsverga-
dering van 4 november 2019. 

Deze vergadering begint al om 
16.00 uur. Beide vergaderingen 
vinden plaats in de raadszaal van 
het oude stadhuis. 

U kunt de begroti ng 
inzien op internet:
www.gennep.nl/begroti ng
en in het gemeentekantoor 
(melden bij de recepti e).

Voor meer informati e over vergun-
ningen kunt u terecht bij de Poort 
van Gennep. Als u het nummer 
noemt dat in de tabel staat, dan 
kunnen we u snel helpen. 
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