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2. Bestuur van Wijkraad Gennep-Zuid
2.1 Leden van het Dagelijks Bestuur
Het Algemeen en Dagelijks Bestuur bestaat in 2013 uit:
Liesbeth Hubertus

voorzitter

Angelique Stuut

secretaris

Paul Noij

penningmeester

Harm Otten

IT specialist

John Michels
Johan Sauer
Andrea Welles

2.2 Vergaderdata DB en AB
Het Dagelijks Bestuur is in 2013 xx keer officieel bij elkaar geweest. Deze
vergaderingen vonden plaats in 10 van de 12 maanden.
Vanaf januari tot en met maart is er vergaderd met alle bestuursleden i.v.m. het
terugtreden van 2 DB bestuursleden. Op 6 maart werden door de Algemene
Leden Vergadering de nieuwe bestuursleden benoemd.
In mei is de eerste officiële Algemene Leden Vergadering bijeengeroepen In
deze vergadering werden de nieuwe bestuursleden aangesteld en de nieuwe
Dagelijks Bestuursleden gekozen.
Daarnaast werd boekjaar 2012 afgesloten ook stond de planning van 2013 op
de agenda.
Prioriteiten en doelen werden benoemd en vastgesteld.
Alle vergaderingen zijn genotuleerd en vastgelegd.
Het bestuur wordt ondersteund door Milou van de Ven van Synthese.
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3. Commissies
3.1 Commissie Heikant
De commissie de Heikant is vorig jaar weer druk geweest met de Heikant. Met
als klap op de vuurpijl nog een brief aan de gemeenteraad.

Hieronder even een korte weergave van alles wat er het afgelopen jaar is
gebeurd.

Op 14-01-2013 hebben we als commissie een presentatie gehouden van de
plannen voor de tijdelijke invulling van het Heikant terrein Oost zoals met de
gemeente, CRA en Dichterbij afgesproken. Hieronder een korte opsomming
welke zaken we in de tijdelijke invulling terug willen zien:
Speeltuin, voor alle bewoners van de wijk Gennep-Zuid
Verkeerstuin met skelters
Honden uitlaatplaats
Bospaden
Vijver, zandduin en heide terugbrengen
Trimbaan
Zeepkistenracebaan
Alle sloop en bouwafval verwijderen en bestaand groen behouden en
versterken.

Op 13-03-2013 hadden we een overleg met CRA, Dichterbij en de gemeente.
Hierbij hebben zij een presentatie gegeven van hun definitieve plannen. Hier
waren wij als commissie zeer verbaasd over omdat wij in de veronderstelling
waren dat we over de tijdelijke plannen zouden praten. Nu bleek ineens dat de
zij al geruime tijd bezig waren met een structuurvisie. Hiermee voelden we ons
als commissie volledig buitenspel gezet. Dit in tegenstelling tot de opdracht die
het college van B&W had gekregen van de gemeenteraad. Hierop hebben zijn
we bij ons zelf te rade gegaan hoe hier me om te gaan. Er is toen gekozen om
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met de politieke partijen om de tafel te gaan. We hebben met de politieke
partijen een gesprek gehad.

01-05-2013 was het volgende overleg met de gemeente, Dichterbij en CRA.
De sfeer was aanzienlijk minder prettig dan bij het vorige overleg. Temeer
omdat wij ons nog steeds gepasseerd voelden en aangaven niet achter de
nieuwe plannen van hen te staan en het ook niet eens zijn met de uitvoering
van de opdracht van de gemeenteraad om samen een plan op te zetten.

18-06-2013 was wederom er wederom een overleg. Nu met ook
vertegenwoordigers van de politieke partijen. Dit overleg lijkt er te zijn gekomen
na enige druk van de gemeenteraad om toch met ons als commissie verder te
gaan. Besproken werd dat wij de concept structuurvisie die ter inzage zou
komen vooraf mogen beoordelingen en dat onze opmerkingen verwerkt
worden voordat de structuurvisie ter inzage wordt gelegd.

28-06-2013 hebben we de concept structuurvisie ontvangen.

11-08-2013 hebben we onze op- en aanmerkingen op concept structuurvisie
naar de gemeente gestuurd.

19-08-2013 was er een bespreking over onze op- en aanmerkingen. Het bleek
dat onze opmerkingen (nagenoeg) niet waren verwerkt. Wat wel was
aangepast was bijvoorbeeld dat het woord ‘globaal’ was vervangen door ‘in
principe’.

11-09-2013 is structuurvisie ter inzage gelegd door de gemeente.

24-09-2013 is er een informatie avond gehouden over structuurvisie. Helaas
was deze avond slecht bezocht vanuit de wijk Gennep-zuid. Tijdens de
presentatie die de gemeente hield, werd ten onrechte gesuggereerd dat wij als
commissie hebben meegewerkt aan het opstellen van de structuurvisie. Wij
ondersteunen deze structuurvisie echter zeker niet zoals deze in zijn huidige
vorm opgesteld is.
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24-10-2013 was er een informatiemiddag met betrekking tot 'Madelief in het
bos'. Hieruit bleek dat de plannen rondom het kantoor van Dichterbij nu al
aangepast moesten worden. Wederom lijkt het alsof we bewust buitenspel
worden gezet.

18-12-2013 hebben we een brief gestuurd aan de gemeenteraad. Hierin gaven
we de volgende punten aan:
De motie: Gemeente Gennep (d.w.z. het College) kreeg de opdracht om
samen met de Wijkraad tot een door de bewoners gedragen plan te komen
‘Tijdelijke’ invulling van deelplan Oost (voor 10-15 jaar)
Structuurvisie: plan voor de ‘definitieve’ invulling
Commissie De Heikant heeft geen enkele bemoeienis gehad bij het opstellen
van de structuurvisie
Na ambtelijke beoordeling alle opmerkingen van de Commissie terzijde
geschoven
Wel mogen we zitting te nemen in de zgn. Klankbordgroep
En
Vindt u dat de Gemeente c.q. het College heeft voldaan aan uw opdracht van
december 2011 om samen met de Wijkraad tot een door de bewoners
gedragen plan te komen?
Wij hebben als Commissie het gevoel dat uw opdracht door de Gemeente
terzijde wordt geschoven, resulterend in een roemloos einde van de
burgerparticipatie in Gennep Zuid.

In 2014 gaan we verder waar we gebleven waren het met nog een brief aan de
gemeente raad, spreekrecht in de commissie vergadering van de gemeente,
verkiezingen en een wethouder die verschillen in perceptie constateert.
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3.2 Commissie Verkeer & Veiligheid

Na de eerste informatieavond is een lijst bestaande uit 13 knelpunten
opgesteld. De commissie, bestaande uit Johan Sauer, Koen Noij, Harm Otten,
Etienne Verhofstadt, Angelique Stuut en Liesbeth Hubertus is hiermee aan de
slag gegaan.
Later in het jaar heeft John Michels zich teruggetrokken als lid van deze
commissie.
Luuk Otten van het VVN ondersteunt ons met zijn verkeerstechnische kennis.
Ons eerste succes is dat de belijning en bebording van de 30 km zones is
verbeterd.
Er werd door de gemeente een pilot georganiseerd op de basisschool de Ratel
in de laagste groepen, met als doel ouders en kinderen te stimuleren om te
voet of per fiets naar school te gaan.
Daarnaast heeft de commissie een enquéte gehouden in de Dr. Poelsstraat
om de bewoners te betrekken bij mogelijke oplossingen van het
parkeerprobleem in deze straat.
Op 26 september 2013 hebben we verkeersdeskundige Pierre Geurts van het
VVN uitgenodigd om de vijf belangrijkste knelpunten in onze wijk ter plaatse te
komen bekijken. Zijn adviezen zullen worden meegenomen in het gesprek met
Andy Knipping, ons contactpersoon van de Gemeente Gennep.
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3.3 Commissie Wijkblad

Het Zuidtreintje: Het wijkblad voor Gennep-Zuid.

Even een paar gegevens over Het Zuidtreintje:
-Verschijnt al vijf 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.
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Sommige 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.
Commissieleden zijn: Frans Welles en John Michels en Angelique Stuut.
Contactadres: zuidtreintje@wijkraadgennep-zuid.nl
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3.4 Commissie Activiteiten

3.4.1 Burendag 2013

Op zaterdag 21 september 2013 was in Nederland weer de jaarlijkse burendag
van het Oranje Fonds.

Dit jaar hadden we op het Norbertplein een kleine rommelmarkt, enkele
stalletjes waar mensen hun hobby konden laten zien, iets verkochten of ergens
aandacht voor vroegen. Verder kon men kleuren op een kleurplaat, zich laten
schminken en was er een groot springkussen met extra glijbaan voor de
kinderen. Men kon ook meedoen en raden naar de inhoud van een pot snoep.
Uiteraard om deze pot te winnen. Iedereen kreeg van het buurthuis een kopje
koffie met een koekje en er was muziek voor iedereen. Er liep een treintje naar
elke locatie zodat je makkelijk bij elke locatie kon kijken wat er te doen was.
Het treintje was iedere keer vol .
De deelname aan alle activiteiten was gratis, en er werd goed gebruik van
gemaakt zonder dat er wachtrijen waren.
Het was gezellig druk en met het mooie weer, een leuke dag.

3.4.2 Kookworkshops
Op zaterdagmiddag 19 januari is er een kookworkshop gehouden voor
kinderen van 7 t/m 9 jaar. En op zaterdag 26 januari voor kinderen van 10 t/m
12 jaar. Deze keer hebben we heerlijke nasi gemaakt en de kinderen hebben
zelf kroepoek gebakken.

3.4.3 Levende Kersttocht
De levende kersttocht, wordt al jaren door Dichterbij en de gebruikersgroep
van buurthuis “VanOns” georganiseerd. Dit jaar voor het eerst, werd de tocht
medegeorganiseerd door de Wijkraad. De tocht was weer een succes, behalve
dan dat de zoektocht naar de kameel geen resultaat opleverde. Wij zijn nog
steeds op zoek naar de kameel. Gelukkig was het droog en waren er ook veel
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kinderen van buiten de kern Gennep gekomen, met hun ouders. De tocht
wordt zoveel mogelijk budgetneutraal georganiseerd, hetgeen mogelijk is
dankzij subsidie van onder andere woningcorporatie Mooiland.

3.4.4 Nieuwscafé

Er wordt een nieuwscafé georganiseerd om de inwoners van de wijk goed te
informeren over wat er allemaal wordt georganiseerd door de wijkraad en wat
de commissies allemaal doen. Uiteindelijk wordt het nieuwscafé, door de
onverwachte hoeveelheid werk voor OMO, doorgeschoven naar 24 januari
2014.

3.4.5 Speeltuinroute

De speeltuinroute in Gennep-Zuid is af. Cafetaria De Heij en buurthuis VanOns
bieden de route aan in combinatie met een arrangement. Zo kan de route ook
gebruikt worden voor kinderfeestjes en dergelijke.
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4. Dorps en Wijkraden Overleg

Op 31 januari 2013 vond de startconferentie OMO plaats.
OMO staat voor Ontmoeten, Meedoen Ondersteunen.
In dit kader is er door de gemeente een start gemaakt met het oprichten van
een tweetal wijkgerichte teams: het sociaal wijkteam en het buurtteam. De
wijkraad werd intensief bij betrokken bij het voortraject.
Op het gebied van communicatie zou er veel gebeuren maar dat is niet
gebeurd.
Verder is er nog een sessie geweest over de invulling van het nieuwe
subsidiebeleid.
Doordat er zoveel bijeenkomsten waren die voorvloeiden uit OMO, is het dorps
en wijkraden overleg volledig in de verdrukking geraakt. Dit wordt medio 2014
pas weer opgestart.
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