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Contact
Hoe
u ons
ons bereiken?
bereiken?
Hoe kunt
kunt u

Contact

Eerste glasvezelkabel gelegd in Gennep

Doelen 2, Gennep (Zorgloket)
Bezoekadres
Ellen Hoffmannplein 1, Gennep
Welkom
Postadres
Doelen
Gennep
(Zorgloket)
We
werken2,bij
voorkeur
op afspraak,
Postbus 9003, 6590 HD Gennep

Maandag: 9.00 - 12.00 uur en
13.30 - 19.00 uur
Openingsti
jden(Burgerzaken en belasting)
Burgerloket
Dinsdag t/m vrijdag: 9.00 - 12.00 uur
Maandag: 9.00 - 12.00
en uur
Maandag
09.00uur
– 19.00
Buiten de schoolvakanties ook op
13.30 - 19.00 uur 09.00 – 17.00 uur
Dinsdag
woensdag van 13.30 – 16.00 uur.
Dinsdag t/m vrijdag:
9.00– -17.00
12.00
Woensdag
09.00
uuruur
Buiten de schoolvakanties
ook op
Donderdag
09.00
–
17.00
uur
Omgevingsloket
woensdag van 13.30
– 16.00
uur.
Vrijdag
09.00
– 12.00
uur
(Wonen, omgeving en
ondernemen)
Zorgloket (Zorg, werk en inkomen)
Omgevingsloket
Team
Toegang
’s ochtends
Maandag
t/m is
vrijdag:
9.00 – 12.00 uur
(Wonen, omgeving en ondernemen)
’s Middags bereikbaar
alleen op afspraak
telefonisch
voor vragen
Zorgloket (Zorg, werk en inkomen)
over
zorg, welzijn en opvoeding op
Maandag t/m vrijdag: 9.00 – 12.00 uur
Telefonische
bereikbaarheid
(0485)
49 41 44.
’s Middags
alleen op afspraak
Het gemeentekantoor kunt u op werkdagen bellen tussen 9.00 en 12.00 uur
Telefonische bereikbaarheid
en maandag t/m donderdag ook tussen
Het gemeentekantoor kunt u op werk13.00 en 16.30 uur. De loketten zijn op
dagen bellen tussen 9.00 en 12.00 uur
werkdagen telefonisch bereikbaar van
en maandag t/m donderdag ook tussen
9.00 tot 12.00 uur.
13.00 en 16.30 uur. De loketten zijn op
werkdagen telefonisch bereikbaar van
Niet tevreden?
9.00 tot 12.00 uur.
Vindt u dat u onjuist bent behandeld
door de gemeente? Dan kunt u een
Niet tevreden?
klacht indien bij de klachtencoördinator.
Vindt u dat u onjuist bent behandeld
Hiervoor is een formulier beschikbaar.
Gemeentekantoor
door de gemeente? Dan kunt u een
Dit kunt u downloaden via de website
klacht indien bij de klachtencoördinator.
van de gemeente of opvragen bij de
gesloten
Hiervoor is een formulier beschikbaar.
klachtencoördinator:
0485 – (maandag
494 241.
Gemeentekantoor
Op
Tweede Paasdag
Dit kunt u downloaden via de website
13
april
2009)
isopvragen
het gemeenteHieronder
leest
u of
de
besluiten
van
dedeze
gemeente
bijvan
de
Ugesloten
kunt
gemeenterubriek
nalezen
burgemeester
en
wethouders
van
kantoor
de
gehele
dag
gesloten.
klachtencoördinator:
0485
–
494
241.
Op
Paasdag
(maandag
op
onzeTweede
website. Kijk
op www.gennep.nl

Besluiten B&W
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Kaarsjesavond

Elk adres krijgt kosteloos een aansluiting op het netwerk, zolang de
werkzaamheden in de gemeente
gaande zijn. Wie later een huisaansluiting wil laten maken, betaalt
zelf voor de aanleg. Heeft u een
glasvezelabonnement afgesloten?
Na installatie van de huisaansluiting
wordt het abonnement door de
provider geactiveerd.

Poort
van Gennep
Telefoon:
0485 494 141
e-mail:
gemeente@gennep.nl
E-mail:
gemeente@gennep.nl
Hoe kunt u ons bereiken?
internet:
www.gennep.nl
Telefoon:
(0485)
41 41
Telefoon:
048549494
141
Internet:
www.gennep.nl
e-mail: gemeente@gennep.nl
Bezoekadres
Bezoek:
Ellen
Hoffmannplein 1, Gennep
internet:
www.gennep.nl
Ellen Postbus
Hoffmannplein
1, HD
Gennep
Post:
9003, 6590
Gennep

omdat we u dan sneller en beter kunnen
Postadres
helpen.
Een afspraak maakt u via
Openingstijden
Postbus 9003, 6590 HD Gennep
www.gennep.nl of door telefonisch
contact
op te nemen.
Ook als u ons zonder
Gemeenteloket
(algemeen)
Openingstijden
afspraak
proberen
u zo uur
goed
Ma- t/m bezoekt,
donderdag:
9.00 -we
16.30
Vrijdag: te
9.00
- 12.00
uurdan kan het
mogelijk
helpen.
Maar
Gemeenteloket (algemeen)
voorkomen
dat u moet wachten,
of dat
de
Ma- t/m donderdag:
9.00 - 16.30
uur
Burgerloket
(Burgerzaken
en belasting)
juiste
medewerker
niet beschikbaar
is.
Vrijdag:
9.00 - 12.00
uur

Gemeente Gennep

Het 100% dekkend glasvezelnetwerk in gemeente Gennep wordt
vanaf dit najaar aangelegd. Op
donderdag 21 november staken

wethouder Janine van Hulsteijn
en Eric Vos, directeur van E-Fiber,
symbolisch de eerste schop in de
grond.

Overstappen
Inwoners die nog geen abonnement
hebben afgesloten bij een provider
kunnen dit nog steeds doen. In de
GIGA-gids, die in oktober huis-aanhuis is verspreid, is alle informatie
gebundeld. De gids en meer informatie over providers is ook te lezen
op www.e-fiber.nl/gennep.

Collectieve zorgverzekering voor inwoners met
laag inkomen
De nieuwe zorgpremies voor 2020
zijn bekend. Voor veel mensen is
dat het moment om over te stappen op een andere zorgverzekering. Gemeente Gennep vindt het
belangrijk dat inwoners met een
laag inkomen zich goed kunnen
verzekeren. Daarom hebben wij
samen met CZ en VGZ een collectieve zorgverzekering samengesteld.
Ontvangt u een bijstandsuitkering
of verdient u maximaal 120% van
de bijstandsnorm? Dan kunt u zich
met een collectieve zorgverzekering
uitgebreid verzekeren voor minder
geld. Kinderen tot en met 18 jaar
zijn automatisch meeverzekerd.

Bijdrage aanvullende verzekering
De collectieve zorgverzekering
bestaat uit een basisverzekering
en een - vrijwillige - aanvullende
verzekering. Als u zich aanvullend
verzekert, betaalt de gemeente een
deel van deze premie. Deze bijdrage
is maximaal € 43,- per maand. Dit
bedrag wordt automatisch verrekend. Een aanvullende zorgverzekering vergoedt kosten die niet in
de basisverzekering zitten. Bijvoorbeeld kosten voor de tandarts, een
nieuwe bril, thuiszorg, fysiotherapie
of bepaalde medicijnen.

Overstappen
Op www.gezondverzekerd.nl kunt
u tot en met 31 december 2019
overstappen naar een collectieve
verzekering. Op deze website kunt
u ook de verschillende zorgpakketten en premies vergelijken. U
kunt alleen overstappen als u geen
betalingsachterstand heeft bij uw
huidige zorgverzekeraar.

Nader onderzoek
Wethouder Peperzak: “Samen
met wethouder Wienhoven heb

ik gevraagd om te onderzoeken of
en hoe de mensen die buiten deze
wet vallen dezelfde mogelijkheden
kunnen krijgen voor een schadevergoeding als gevolg van een
overstroming.” Dit onderzoek wordt
uitgevoerd door de Stuurgroep Lob
van Gennep.

Besluit door Rijk
Wethouder Wienhoven: “Hiermee
is nog niet gezegd dat de uitsluiting
van gebouwen en verbouwingen
van na 19 april 1996 van tafel is.
Uiteindelijk zal het Rijk hierover
besluiten.”

Informatiemarkten op 9 en 10 december
In december zijn er weer twee informatiemarkten over de Lob van
Gennep. We informeren u graag over de stand van zaken en het verdere
proces. Ook kunt u vragen stellen aan het projectteam.

Het riool is bedoeld voor onze
ontlasting en droog toiletpapier. En
dus niet voor tampons, maandverband, frituurvet, vochtige doekjes
of luiers. Ondanks dat fabrikanten
aangeven dat doekjes biologisch afbreekbaar zijn, breken deze te langzaam af. Hierdoor ontstaan ﬂinke
verstoppingen in het riool. Dit kost
de waterschappen en daarmee de
belastingbetaler elk jaar miljoenen
euro’s. Gebruik het riool daarom
alleen waarvoor het bedoeld is en
gooi doekjes en ander afval in de
prullenbak.

• Maandag 9 december van 16.00 tot 21.00 uur bij 't Trefpunt in
Milsbeek.
• Dinsdag 10 december van 16.00 tot 21.00 uur bij Pica Mare in Gennep.

Agenda
voorbereidende
raadsvergadering

De informatiemarkt is doorlopend te bezoeken. Het volledige programma en meer informatie vindt u op www.lobvangennep.nl.

Maandag 2 december 2019 vanaf
20.00 uur, Stadhuis

Museum Het Petershuis zoekt
nieuwe secretaris
Het bestuur van de Professor Johannes Peters Stichting, exploitant
van Museum
Het Petershuis, is op zoek naar een
nieuwe secretaris. Als secretaris
bent u in het bijzonder verant-

Vochtige doekjes
niet in het toilet

Kijk voor meer informatie over alle
regelingen voor inwoners met een
laag inkomen op www.gennep.nl/
laaginkomen.

“Gelijke mogelijkheden schadevergoeding
na overstroming”

19 november 2019.
Het project Lob van Gennep richt
onder
Actueel,2009)
Bekendmakingen.
13www.gennep.nl/besluiten
april
is het gemeenteOp
vindt
u
zich op een betere hoogwaterveiligU kunt deze gemeenterubriek nalezen
kantoor
de gehele
dag gesloten. heid voor het gebied tussen Mook
meer
informati
e.
op onze website. Kijk op www.gennep.nl
en Gennep door de huidige dijken
onder Actueel, Bekendmakingen.
Het college:
hoger en sterker te maken. Als in
•  besluit het bezwaar tegen de verextreme situaties het water in de
Maas hoger wordt dan de dijken
leende evenementenvergunning
kunnen keren, overstroomt het
voor het SumMmertime Festival
gebied. Gedupeerden kunnen een
2019 gegrond te verklaren en de
beroep doen op de Wet tegemoetproceskosten te vergoeden, zoals
koming schade bij rampen. Gebougeadvsieerd door de Commissie
wen (en wijzigingen aan gebouwen)
Bezwaarschriften Gennep;
van na 19 april 1996 vallen echter
•  informeert de raad per brief over
de invulling van de ombudsfunctie buiten deze wet. Wethouders
Peperzak (Gennep) en Wienhoven
binnen het sociaal domein;
(Mook en Middelaar) vinden dat
•  besluit het ontwerpbestemmingsonrechtvaardig en pleiten voor
plan ‘Karrevenseweg 2 Heijen’ ter
gelijke rechten.
inzage te leggen.

Op zaterdag 21 december wordt
voor de 16e keer Kaarsjesavond georganiseerd op de Markt in Gennep.
Vanaf 19.30 uur wordt er samen
gezongen bij kaarslicht. Het samenzang wordt begeleid en ondersteund door Harmonie Sint Caecilia
en het koor Suuk 7. Volgens traditie
wordt de elektrische verlichting op
de Markt uitgeschakeld en de Markt
verlicht door duizenden kaarsen.
Kaarsjesavond is tevens de afsluiting
van het Jaar van de Ontmoeting.

woordelijk voor de agendering en
notulering van de bestuursvergaderingen en het maken van de jaarverslagen. De vergaderingen vinden
gemiddeld een keer in de zes
weken plaats. Heeft u belangstel-

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

ling voor de historie van Gennep en
om als secretaris bij te dragen aan
de toekomst van het museum?
Stuur dan een mail naar petershuis@ziggo.nl.

• Uitbreiding aanbod binnensportaccommodaties
•  Algemene Plaatselijke
Verordening 2020
•  Lidmaatschap Euregio Rijn-MaasNoord
Op www.gennep.nl/gemeenteraad
staat de agenda en bijbehorende
documenten. Ook vindt u er informatie over hoe u kunt inspreken en
kunt u via de website meeluisteren
met de vergaderingen.

