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2. Bestuur van Wijkraad Gennep-Zuid
2.1 Samenstelling bestuur
We zijn het jaar begonnen met 7 bestuursleden: Angelique Stuut, Claudia van Dijk, Harm Otten,
Johan Sauer, John Michels, Paul Noij en Liesbeth Hubertus. In maart eindigde de eerste termijn van
Paul Noij waarna hij als interim penningmeester tot 1 juli aanbleef. Eveneens in maart ,trad Netty
Vrught-Zwart als secretaris toe echter op 1 november vertrok zij weer. Het bleek te zwaar om
fulltime baan, eigen praktijk en secretariaat te combineren.

2.2.Vergaderingen dagelijks bestuur:
Vanaf 1 maart bestond het dagelijks bestuur uit de voorzitter, Liesbeth Hubertus, en de secretaris,
Netty Vrugt. Samen namen zij de taken van de penningmeester waar. Vanaf 1 november bestaat het
DB uit de voorzitter die de taken van de secretaris en de penningmeester waarneemt. Betalingen
worden verricht samen met John Michels.
Het dagelijks bestuur kwam 12 keer bij elkaar. Van elke bijeenkomst zijn notulen gemaakt en
verstuurd naar de overige bestuursleden.

2.3 Vergaderingen Algemeen bestuur:
Het algemeen bestuur vergadert dit jaar 4 keer. Van elke vergadering zijn notulen gemaakt en
rondgestuurd.

2.4 Wekelijks overleg met Gemeente Gennep
In 2015 werd afgesproken dat de wijkraad structureel contact met de gemeente heeft. Telkens wordt
gesproken met Henry Reijnen, ons contactpersoon. Indien nodig nodigt Henry ambtenaren uit voor
dit overleg. Als er niets te bespreken valt, vervalt het overleg. In 2016 zijn 2 overleggen komen te
vervallen i.v.m. vakantie en te weinig onderwerpen. In totaal is er 7 keer vergaderd.
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3. Commissies

3.1 Commissie Heikant
De Heikant in 2016
Na het bewogen jaar 2015 was het jaar 2016 een stuk rustiger voor de commissie de Heikant. Na
jarenlang onze nek uitsteken voor de belangen van de wijk hebben we met lede ogen moeten
aanzien dat de structuurvisie voor de Heikant door de gemeenteraad in 2015 werd vastgesteld. Dit
houdt echter niet in dat we ons niet zijn blijven inzetten met betrekking tot de Heikant. We zijn
nadrukkelijk in overleg gebleven met Dichterbij en de projectontwikkelaar CRA. De gemeente heeft
gemeend hierbij nog steeds niet aan te hoeven sluiten.
Dit jaar zijn er meerdere bijeenkomsten geweest. Zowel overleg tussen Dichterbij en CRA met ons
maar ook van de klankbordgroep waarin alle belanghebbenden meepraten over het gebied.
Voornaamste agendapunt daarin is in 2016 het opstellen van een bestemmingsplan. Hiervoor moet
eerst de nieuwe overeenkomst tussen gemeente, CRA en Dichterbij getekend worden. Ook moet er
nog een beeldkwaliteitsplan opgesteld worden. Hierin is echter nog niet echt progressie geboekt. Er
ligt wel al een concreet idee op basis waarvan een mogelijke bestemmingsplan wijziging voorbereid
kan gaan worden door de projectontwikkelaar.
Naast bovenstaande is de commissie de Heikant ook druk bezig met de tijdelijke inrichting van het
terrein en van een deel (dat grenst aan de stuifduin naast de Burg. Gilissenweg) een definitieve
inrichting te geven. Hiervoor hebben we in maart nog een informatieavond gehouden in buurthuis
VanOns. Hierbij is ook vanuit de wijk een goede opkomst geweest met ook de nodige suggesties en
interesse om mee te gaan helpen. Voor deze tijdelijke inrichting verwachten we op korte termijn
weer verdere invulling te kunnen geven. We hadden dat echter al meteen na de zomerperiode willen
doen maar door het uitblijven van een bestemmingsplan is dat niet gelukt. We proberen daar toch
mee verder te kunnen zonder dat er een definitief bestemmingsplan ligt. Hopelijk kunnen we begin
2017 daar meer van vertellen en kunnen we in 2017 ook al de ‘handjes uit de mouwen gaan steken’.
Commissie de Heikant.
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3.2 Commissie Verkeer & Veiligheid
Op 14 juni 2016 heeft vervolgoverleg plaatsgevonden over de verkeersveiligheid aan de Willem
Boyeweg. Hierin is de zogenaamde “Knip” in de weg besproken.
Tijdens de burendag op 24 september 2016 is door wethouder Welles van de gemeente Gennep het
Buurtlabel Veilig Verkeer overhandigd. Tevens is door Veilig Verkeer Nederland met een auto een
remproef uitgevoerd om de mensen bewust te maken wat de remweg van een auto bij verschillende
snelheden en reactietijden kan zijn.
Door diverse omstandigheden is de geplande avond voor bewoners over verkeer en veiligheid dit jaar
helaas niet door gegaan, maar doorgeschoven naar 2017. Hierin zullen onder andere ook de laatste
nieuwe verkeersregels behandeld worden.
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3.3 Commissie Wijkblad
Het Zuidtreintje: Het wijkblad voor Gennep-Zuid.
Even een paar gegevens over Het Zuidtreintje:
-Verschijnt al zeven jaar, twee keer per jaar.
-Bij alle huishoudens en bedrijven in Gennep-Zuid.
-Geeft informatie aan circa 4500 inwoners en werknemers van Gennep-Zuid.
-Heeft een oplage van 1650 stuks en wordt verspreid door vrijwilligers.
-Vertelt iets over de geschiedenis van stukjes Gennep-Zuid.
-Geeft aan wat er te doen is in Gennep-Zuid, en wat er geweest is.
-Heeft een mogelijkheid tot adverteren, specifiek voor Gennep-Zuid.
-Geeft aan wat de Wijkraad en de verschillende commissies zoal doen.
-Nodigt mensen uit voor workshops, wandeltochten, enz.
-Probeert te communiceren met mensen en probeert mensen uit hun isolement te halen.
-Is een naslagwerk voor belangrijke openingstijden.
-Is een naslagwerk voor belangrijke telefoonnummers.
Kortom wat zouden we moeten doen zonder Het Zuidtreintje!
Verder valt er nog te melden dat Het Zuidtreintje steeds beter draait.
De reacties van mensen op straat zijn alleen maar positief.
Vele mensen kijken ernaar uit wanneer de volgende editie weer komt.
Er wordt steeds meer geadverteerd en er zijn mensen, die vrijwillig een bijdrage hebben gegeven om
Het Zuidtreintje te ondersteunen.
Oftewel het wordt steeds beter gelezen.
Contactadres: zuidtreintje@wijkraadgennep-zuid.nl
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3.4 Commissie Activiteiten
3.4.1 Burendag 2016
Op zaterdag 24 september hebben we op het grasveld van het Pagepark genoten van een
zonovergoten Burendag.
Voor de jeugd uit Gennep-Zuid was er deze dag genoeg om te doen: schminken, luchtkussens,
ponyrijden, een tochtje met een huifkar, een demonstratie van de judoclub, een bekertje ranja, een
zakje chips en een frietje om de dag af te sluiten.
Behalve voor de kinderen was deze dag ook een groot succes voor de volwassenen. Nieuwe
buurtgenoten hebben elkaar leren kennen, een helpende uitgestoken tijdens het opbouwen of
afbreken van deze dag en we hebben het samen vooral erg gezellig gehad. We kunnen weer een
jaartje vooruit en hopen op een nieuwe, gezellige Burendag in 2017.

3.4.2. Levende Kersttocht
Kersttocht: georganiseerd op vrijdag 16 december 2016. Op het laatste moment ( 13 december) was
de financiering eindelijk rond. Het was prachtig weer, de straten waren afgesloten en de route
ingekort. Het aantal bezoekers is verdubbeld ten opzichte van 2015, wij schatten tussen de 800 en
1000 bezoekers. Reacties waren zonder meer positief te noemen. Slechts 2 min puntjes: a) herders
en schapen stonden te ver weg en in het donker en b) de startplaats was niet duidelijk aangegeven
en in groepen verdelen werkt beter voor het vertellen van de verhalen. Het afsluiten van de straten
was voor (groot)ouders een geschenk omdat zij op deze manier de route ontspannen konden lopen
met hun (klein)kinderen.

3.4.3. Bloemschikken
Bloemschikken: 4 avonden lang is er geknutseld dat het een lieve lust was. Voor 2017 zullen we zeker
weer 4 avonden in plannen. In 2016 gaf tuincentrum De Kroon de workshops, in 2017 gaan we dat
met vrijwilligers doen.
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3.4.4. Handwerken
Handwerken: Trouw clubje van ongeveer 10 dames die elke donderdagmiddag gezellig thee of koffie
drinken en handwerken. Hoewel we een zomerstop hadden gepland, zijn we op verzoek doorgegaan
en dat was zeer geslaagd! Voor en na de zomervakantie een gezamenlijke lunch in buurthuis gehad
die bijzonder in de smaak viel. In december samen een uitstapje gemaakt en ook dat was een schot
in de roos!

3.4.5 Quiz avond
Quiz avond: Een te lage opkomst maar een super leuke avond die zonder meer voor herhaling
vatbaar is. Er wordt een nieuwe avond met ander onderwerp ingepland voor 2017.

3.4.6 Foute Bingo
Dit jaar hebben we voor het eerst samen met Buurtvereniging Per Ongeluk de Waoterketel de Foute
Bingo voor Vrouwen georganiseerd in Café De Mouter.
Na een gezellige, foute voorbereiding stonden op vrijdag 1 juli de eerste fout geklede vrouwen bij de
deur om naar binnen te gaan. In totaal hebben we 60 meespelende bingokandidaten gehad deze
avond. Er heerste een gezellig sfeertje en er waren leuke prijzen te winnen.
De volgende Foute Bingo voor vrouwen staat gepland op: vrijdag 7 juli 2017

3.4.7 Spooktocht
Op zaterdag 5 november 2016 stond de tweede editie gepland van een spooktocht voor de jeugd.
Door te weinig opgaves hebben we deze spooktocht (mede georganiseerd door Buurtvereniging Per
Ongeluk de Waoterketel) niet door laten gaan.

3.4.8 Kerstworkshop
Kerstworkshop: mag een zeer groot succes genoemd worden. De enige wanklank was dat sommige
mensen niet genoeg materiaal kregen doordat er geen kant en klare pakketjes waren gemaakt. Dat is
later in goed overleg opgelost. In 2017 zullen we weer een workshop organiseren, we hebben nu
ervaring opgedaan en daar gaan we in 2017 van profiteren!
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