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Gemeente Gennep

Vijf nieuwe mogelijke oplossingsrichtingen Lob van Gennep
Stuurgroep Lob van Gennep neemt
de komende maanden de tijd om
volop in gesprek te blijven met de
omgeving en nieuwe oplossingsrichtingen verder uit te werken.
Maar welke oplossingsrichtingen
liggen op dit moment op tafel? Dit
artikel geeft een overzicht.
Twee oplossingrichtingen bij start
Bij de start van het project werden
oorspronkelijk drie keuzes voorgelegd aan de omgeving: ‘huidige
situatie handhaven’ (is in feite geen
oplossing maar dient als nulmeting
of referentie voor de andere twee

oplossingsrichtingen), ‘Dubbele
dijken’ en ‘Verbindende dijken’.
Vijf nieuwe alternatieven
Tijdens de verkenning zijn door
gesprekken met mensen uit het
gebied nieuwe inzichten opgedaan.
Op dit moment zijn er vijf nieuwe
alternatieven ontstaan door het
gesprek met de omgeving. Een eerste nieuw alternatief is ‘Klassieke
dijken’. Dat komt neer op het louter
versterken en verhogen van de
bestaande dijken volgens de wettelijke norm. Een tweede nieuwe
oplossingsrichting is om de huidige

dijken te verhogen en te versterken
en van een vaste drempel te voorzien. Dit in plaats van een waterkerende instroomvoorziening.
Als derde is er een alternatief met
een nieuwe dijk ter hoogte van de
Pastoorsdijk. Een vierde voorstel
is het idee dat uitgaat van een
waterberging nabij het Koningsven,
waarbij het woongebied zoveel
mogelijk wordt ontzien. Het vijfde
alternatief bestaat uit dubbele
dijken met noodmaatregelen op de
Maas- en Niersdijken. Deze nieuwe
voorstellen worden de komende

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen
Als service publiceren we de gemeentelijke bekendmakingen in deze krant. Het digitale gemeenteblad is aangewezen als officieel publicatiekanaal. Ga voor meer informatie naar www.gennep.
nl/bekendmakingen. Daar staat ook een link naar de e-mailservice om publicaties 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 tijd voor, gerekend
vanaf de dag na de verzenddatum van het besluit. Wordt bij het besluit geen verzenddatum
vermeld, dan heeft u zes weken de tijd gerekend vanaf de publicatiedatum. U richt uw bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 9003, 6590 HD in 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.

Gennep
Europaplein
nabij Langeweg 4

Milsbeek
nabij Kerkstraat 25

nabij Zwarteweg 60
Ottersum
St. Janstraat 46

Brink 1

Het kappen van twee bomen t.b.v. een geldkiosk
(verzenddatum 19 september) 2019-0935
Het organiseren van het Sint Martinusfeest en
stookontheffing 2019 (verzenddatum 23 september)
2019-0917
Het organiseren van een lampionnentocht
Sint Maarten 09-11-2019
(verzenddatum 23 september) 2019-0985
Het organiseren van een buitenrit met paarden en
honden op 26-10-2019 en 09-11-2019
(verzenddatum 23 september) 2019-0984
Het organiseren van de kermis 2019, ontheffing dranken horecawet, plaatsen sandwichborden
(verzenddatum 19 september) 2019-0974
Het organiseren van de intocht van Sinterklaas d.d.
24-11-2019 (verzenddatum 19 september) 2019-0966

Voor meer informatie over vergunningen kunt u terecht bij de Poort van
Gennep. Als u het nummer noemt dat in de tabel staat, dan kunnen we u
snel helpen.

maanden verder onderzocht.
Wilt u meer weten over de oplossingsrichtingen? Kijk dan op www.
lobvangennep.nl. Hier vindt u ter
verduidelijking ook schematische
tekeningen bij de oplossingsrichtingen.

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
en Twitter: @Lobvangennep.

Verleende vergunning/meldingen
Bekijk de procedure in het rode blok ‘Rechtsbescherming’
Gennep
Picardie 84

Het wijzigen van een eerdere vergunning voor het
uitbreiden van een woonhuis
(verzenddatum 23 september) 2019-0978
Het plaatsen van vier aanduidingen van archeologische
vindplaatsen (ArcheoRoute) te Hommersumseweg,
Rijksweg, Torenstraat en Brabantweg te Gennep (verzenddatum 25 september) 2019-0928

Heijen
De Groote Heeze 34a Het aanbrengen van een entresolvloer in bestaande
winkelruimtes (verzenddatum 24 september)
2019-0921
Milsbeek
Helweg 26
Het plaatsen van een dakkapel op de voorgevel
(verzenddatum 23 september) 2019-0959

Ingediende aanvraag vergunning/meldingen
Gennep
Willem Boyeweg 50
Wagenstraat 18a
Ottersum
Aaldonksestraat 11

Stoptober ondersteunt iedereen die
wil stoppen met roken 28 dagen lang
met behulp van een speciale app.
Na een periode van 28 dagen niet
roken is de kans vijf keer groter dat
u blijvend stopt met roken. En dat
levert niet alleen een grote gezondheidswinst op, het scheelt ook in de
portemonnee! Iets voor u?
Stoptober is een initiatief van het
ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS), KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting, het
Longfonds, de Alliantie Nederland
Rookvrij, het Trimbos-instituut en
GGD GHOR Nederland. Kijk voor
informatie op www.stoptober.nl.

Omgeving/Milieu

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

Stoppen met roken

Het uitbreiden van een bestaande bergruimte
(ontvangstdatum 15 september) 2019-1021
Het realiseren van een inrit
(ontvangstdatum 24 september) 2019-1036
Het verbouwen van een bestaande boerderij tot
meergeneratiewoning (ontvangstdatum 19 september)
2019-1023

Verkeer
Verkeersbesluit tot het betrekken van De Gaest in de blauwe zone. Het
verkeersbesluit is in te zien op www.officielebekendmakingen.nl, onder nr.
52723 (staatscourant), publicatiedatum 24 september 2019 en ligt ter inzage
op het gemeentekantoor te Gennep.

Langeven 11, Heijen:
Bekendmaking
besluit wijziging
geitenhouderij ter
inzage
Voor de wijziging van een geitenhouderij aan de Langeven 11 te
Heijen is een aanmeldnotitie vormvrije Besluit milieu effecten rapportage (m.e.r.) ingediend (2018-1216).
Burgemeester en wethouders hebben op 24 september 2019 besloten
dat als gevolg van de wijziging van
de inrichting er geen belangrijke
nadelige effecten voor het milieu te
verwachten zijn.
Ter inzage
Het besluit ligt van 3 oktober tot en
met 13 november 2019 (6 weken)
ter inzage in het gemeentekantoor.
Geen rechtsbescherming
Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is
een voorbereidingsbesluit in de zin
van artikel 6.3 van de Algemene wet
bestuursrecht waartegen geen zelfstandig bezwaar en beroep mogelijk
is. Het maakt onderdeel uit van de
motivering op de (gefaseerde) omgevingsvergunning voor hetzelfde
perceel. Binnen die procedure kunt
u zienswijzen indienen over de
ontwerp-vergunning.

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

Dré

Waargebeurd:

... en Proteion

‘Ik kom weer onder de mensen.
Soms hoef je het maar te vragen ’
Proteion hielp mij een oude hobby op te pakken. Nu heb ik
een nieuw groepje waar ik elke maandag en donderdag mee
biljart en een kaartje leg. Zo zie je maar weer hoe het leven
kan veranderen als je iets durft te vragen.

Ga naar cliniclowns.nl/verbeelding voor het hele verhaal.

Een beetje verbeelding doet wonderen

088 - 850 00 00

proteion.nl

Maak verbeelding mogelijk, steun CliniClowns

