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2. Bestuur van Wijkraad Gennep-Zuid
2.1 Leden van het Dagelijks Bestuur
Het Algemeen en Dagelijks Bestuur bestaat in 2014 uit:
Liesbeth Hubertus

voorzitter

Angelique Stuut

secretaris

Paul Noij

penningmeester

Harm Otten

IT specialist

John Michels
Johan Sauer
Claudia van Dijk (vanaf oktober)

2.2 Vergaderdata DB en AB
Het Dagelijks Bestuur is in 2014 12 keer officieel bij elkaar geweest. Deze
vergaderingen vonden plaats in 10 van de 12 maanden.
Op 6 oktober werd door de Algemene Leden Vergadering een nieuw
bestuurslid benoemd, Claudia van Dijk.
Daarnaast werd boekjaar 2013 afgesloten, ook stond de planning van 2014 op
de agenda.
Prioriteiten en doelen werden benoemd en vastgesteld.
Alle vergaderingen zijn genotuleerd en vastgelegd.
Het bestuur wordt in de eerste helft van 2014 ondersteund door Milou van de
Ven van Synthese, daarna door Marjan Welten.
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3. Commissies
3.1 Commissie Heikant
Ook 2014 was voor Commissie De Heikant weer een roerig en frustrerend jaar.
De commissie heeft zich sinds januari 2012 opgeworpen als gesprekspartner
voor Gemeente Gennep, Dichterbij en Parkvisie t.a.v. de ontwikkelingen op
plan de Heikant. Als zodanig probeert de commissie de belangen te behartigen
van alle inwoners van Gennep-Zuid.
24 Februari 2014 heeft Liesbeth Hubertus namens de Commissie ingesproken
bij de vergadering van Commissie Ruimte en Economie (R&E). Liesbeth heeft
hier wederom aangegeven dat de inbreng van de burgers in de Structuurvisie
nihil was en de gemeente opgeroepen de op- en aanmerkingen van de burgers
serieus te nemen.
Kort voor de Gemeenteraadsverkiezingen heeft de Commissie een
vergadering belegd met de kandidaat-raadsleden van de SP om ook hen
informatie te verstrekken over het dossier.
Na de Gemeenteraadsverkiezingen heeft de Commissie een bijeenkomst
gehad met de nieuwe portefeuillehouder, wethouder Welles. Hij heeft met de
commissie de ingediende zienswijze van de Commissie op de Structuurvisie
besproken. Bij deze meeting waren tevens de gemeentelijke projectleider, de
verantwoordelijke ambtenaar en de (ingehuurde) stedenbouwkundige
aanwezig.
Deze meeting verliep zeer teleurstellend, aangezien alle door de Commissie
aangedragen argumenten ongeldig werden verklaard. Wél hebben we tijdens
deze meeting de stedenbouwkundige, dhr. Wabeke, uitgenodigd om samen
met de Commissie over terrein De Heikant te wandelen.
27 Augustus werd de Structuurvisie wéér behandeld in de Commissie R&E.
Deze maal heeft Nicole Wuestenenk ingesproken met een verhaal van
dezelfde strekking als Liesbeth in februari. Gedurende deze vergadering
besloot de Commissie R&E wederom dat de Structuurvisie niet rijp was voor
goedkeuring in de Raad.
In het najaar heeft de Commissie nog een bijeenkomst gehad met SP,
inmiddels coalitiepartner. Ook met de SP is uitgebreid gediscussieerd over de
noodzaak van woningbouw, de flexibiliteit van de Structuurvisie en de
mogelijkheden die de Commissie ziet voor verbetering van het plan.
Tenslotte hebben op 17 oktober een aantal leden een wandeling gemaakt over
De Heikant met dhr. Wabeke. Deze was reeds in het voorjaar door ons
uitgenodigd. Tot grote verbazing van de Commissie regisseerde echter dhr.
Smits van Dichterbij de bijeenkomst; hij was hiervoor gevraagd door de
gemeente. Alhoewel de Commissie zeer verbaasd (en ook verontwaardigd)
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was door deze gang van zaken, was de wandeling evenals het voorafgaande
gesprek, goed en redelijk positief.
Ter voorbereiding van diverse inspreekrondes en ter evaluatie en
beleidsbepaling is de Commissie verschillende malen in vergadering bijeen
geweest. Ook het Bestuur van de Wijkraad is hier enige malen bij aanwezig
geweest.
In december is de laatste vergadering van de Commissie samen met het
Bestuur geweest om te besluiten of de Commissie de media zou gaan
inschakelen ter voorbereiding van de nieuwe Commissievergadering R&E op 6
januari 2015.
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3.2 Commissie Verkeer & Veiligheid
Bij het nieuwscafé op 24-jan-2014 heeft Harm Otten een presentatie gegeven
over de Verkeerscommissie. Hierin is verslag gedaan van wat er tot nu toe
bereikt is, welke punten er met de gemeente besproken zullen worden, en
nieuw binnengekomen knelpunten.
Mike Sanders en Antoinette Linders hebben zich bij de verkeerscommissie
aangesloten.
16-apr-2014 zijn de volgende vijf belangrijkste verkeersknelpunten met de
Gemeente Gennep besproken:
1. Willem Boyeweg / Brabantweg
2. Willem Boyeweg / Rijssenbeeklaan
3. Parkeren (Dr.Poelstraat)
4. Burg. Gilissenweg
5. Dr.Nolensstraat / Pater Celiestraat
Hierbij waren de volgende personen aanwezig: Andy Knipping, Etienne
Verhofstadt, Johan Sauer, Koen Noij, Harm Otten, Luuk Otten.
19-apr-2014 is hiervan verslag gedaan in het wijkblad.
In de 2e editie 2014 van het wijkblad hebben we een aantal mooie resultaten
gemeld:
1. Er is een voormeldingsbord geplaatst op de Brabantweg voor het
vrachtwagenverbod op de Willem Boyeweg.
2. Er zijn zigzag strepen op het wegdek van de Brabantweg aangebracht
om bestuurders te waarschuwen voor de oversteekplaatsen. Daarnaast
is een zogenaamd smiley “” bord geplaatst om bestuurders bewust te
maken van de geldende snelheid van 50 km/u. Momenteel wordt
bekeken of dit bord op de juiste locatie is geplaatst.
3. Ter verduidelijking van het feit dat de kruising van de Rijssenbeeklaan
en Willem Boyeweg gelijkwaardig is, is op de Willem Boyeweg
(komende vanaf de randweg) dit waarschuwingsbord
geplaatst.
4. Bij de aansluiting van de Logterheuvel op de Burg. Gilissenweg is een
middenstreep op het wegdek aangebracht.
5. Op de Langeweg zijn de fietssuggestiestroken vernieuwd.
6. Daarnaast zou met de aanleg van het nieuwe parkeerterrein bij het
hoofdkantoor van Dichterbij op Zwerfheide 2 het parkeerprobleem rond
het kruispunt Heijenseweg / Stiemensweg moeten zijn opgelost.
Er is een plan gemaakt om het volgend jaar weer een avond te organiseren
over verkeer en veiligheid. Dit plan zal begin 2015 met de commissie verder
worden besproken om invulling daaraan te geve
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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.
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.
Contactadres: zuidtreintje@wijkraadgennep-zuid.nl
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3.4 Commissie Activiteiten
3.4.1 Burendag 2014
Ook dit jaar is er op initiatief van de Wijkraad Gennep-Zuid een burendag
georganiseerd.
Zaterdag 27 september jl. is dit geweest.
Mensen werden verwelkomd met een kopje koffie / thee aangevuld met een
overheerlijke cake, aangeboden door de wijkraad.
Bij de kramen waren onder andere zelf gemaakte kaarten, sieraden, zelf
gemaakte knuffelbeesten. Vanuit de buurtvereniging Kellerberg werd er soep
verkocht en konden de kleintjes een cake versieren. Bij een van de kraampjes
konden knuffelbeesten gekocht worden waarbij de opbrengst naar KIKA is
gegaan
Bij de rommelmarkt vulden de kinderen hun eigen tafel met de spullen die ze
op die dag wilden verkopen. Verder was er een springkussen, mobiele
kinderboerderij met kalf, ezel, geiten, cavia's, konijnen.
Kinderen konden verder diverse spellen spelen en geschminkt worden.
Dit jaar was er voor het eerst een huifkar waarmee de kleintjes onder ons
samen met de ouders een rondrit konden maken in Gennep-Zuid.
Aangezien het weer zeer goed mee werkte, was de animo ontzettend groot en
terugkijkend op deze dag is het een groot succes geworden.
Uiteindelijk hebben er meer dan 100 kinderen deelgenomen aan de burendag.
Behoudens enkele verbeterpunten gaan we er volgend jaar gaan weer een
mooie dag van maken!
De organisatie.

3.4.2 Kookworkshops
3.4.2.1 Jeugd
Kookworkshop voor kinderen.
Op zaterdag 8 maart was er weer een kookworkshop voor kinderen van 7 t/m 9
jaar . Op zaterdag 22 maart werd deze gehouden voor kinderen van 10 t/m 12
jaar.
Als eerst gingen de kinderen gehaktballetjes rollen en diversen groente
schoonmaken.
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Hier werd een heerlijke groentesoep van gemaakt.

Toen deze soep klaar was, werd deze gezamenlijk lekker opgegeten.
En toen werd het feest. De kinderen mochten zelf deeg maken voor pizza’s. Na
lekker gekliederd te hebben werd het pizzadeeg belegd met lekkere dingetjes,
waaronder pizzasaus, ananas, salami en heel veel kaas. Toen gingen de
pizza’s in de pizzaoven. En was het geduldig wachten tot ze klaar waren. Toen
konden de kinderen hun zelfgemaakte pizza’s proeven. Ook werd er soep en
pizza’s mee naar huis genomen om de ouders en andere familieleden te laten
proeven.

3.4.2.2 Volwassenen
Helaas waren er te weinig mensen die zich hier voor hebben
opgegeven. We zullen in 2015 nog een poging doen.
3.4.3 Levende Kersttocht
Kersttocht 12-12-2014
Na een hele dag storm en regen ging om 18.00 uur de wind liggen en was het
bijna droog. Om 18.30 uur begon de kersttocht. De start was in basisschool de
Ratel. Daar kreeg elk kind een lampje voor onderweg. Verder was er een koor,
wat heerlijke kerstliedjes zong. De stemming zat er meteen in. Ook stond er
een Romein die de mensen vertelde waarom men op weg moest. “Om je te
laten tellen, in de stad van je voorvaderen”. Men moest de verlichte sterren
volgen, en onderweg zou men leuke dingen tegenkomen. Dit keer waren de
sterren ook echt verlicht met lampjes. Ook meerdere huizen onderweg waren
in kerstsfeer met muziek of kerstverlichting buiten en binnen. Verschillende
mensen hadden ook vuurkorven onderweg voor de nodige warmte.
Het eerste wat men onderweg tegenkwam, was een gesloten herberg in de dr.
Poelstraat die “vol”was. Daarna waren er herders met lieve ezels en echte
schapen in de Langeweg. Nu werd het langzaam tijd voor de drie koningen. De
eerst koning zat in de Dr.Nolenstraat. Dit was Koning Balthazar. Even verderop
zat koning Caspar, die was in de Dr. Schaepmanstraat neergestreken. Elke
koning vertelde zijn eigen verhaal waarom hij en zijn hulp onderweg waren. De
Koningen en hun hulpen waren gekleed in nieuwe pakken die door ijverige
vrijwilligers de afgelopen maanden waren genaaid.
De reis ging vervolgens naar een gezellige herberg die wel open was in de
Heidehof. Hier was live muziek en iets warms te drinken voor de reizigers. De
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volgende stop was in de Burg. Gilissenweg. Daar zat een fantastische gitarist,
die voor samenzang zorgde. Daar waren heerlijke koude drankjes, waar men
het warm van kreeg. Op de hoek van de Gilissenweg en Lavendelstraat was
een echte kameel met twee bedoeïenen. Onder de carport aldaar stond
wederom een koor mooie kerstliedjes te zingen. Even verderop in de
Lavendelstraat was de laatste van de drie koningen. Koning Melchior zat in
een fantastisch versiert en ingericht carport. In de Korenbloemstraat stond nog
een “Romeinse telling”, met meerdere Romeinen.
Nu was het nog maar een kort stukje lopen tot het Norbertplein. Daar stond de
kerstman mandarijntjes uit te delen. In de kerk was Jozef en Maria met een
echte baby. Men kon genieten van een koor dat gezellige kerstliedjes zong,
terwijl men beschuit met muisjes kreeg.
In het buurthuis VanOns was ook veel te zien en te doen. Kinderen konden zelf
een kerststukje maken, met oase, takjes en een zakje met een kaars en
versierselen. Ook dit was reeds voorbereid door vrijwilligers in de dagen voor
de kersttocht. In het buurthuis was de zelfgemaakte erwtensoep ouderwets
lekker. Verder was eer een grote kerstmarkt met verschillende kraampjes. Al
met al een zeer geslaagde kersttocht. Dit alles was alleen mogelijk door de
inzet van vele vrijwilligers en sponsoren. Meerdere groepjes mensen zijn
maandenlang bezig geweest met de voorbereidingen.
3.4.4 Nieuwscafé
Nieuwscafé op vrijdag 24 januari 2014,
Na 2 jaar hard werken en overleg met diverse instanties vond de wijkraad het
hoog tijd worden om aan de bewoners van onze wijk de resultaten van de
inspanningen te laten zien.
Dit hebben we gedaan tijdens ons nieuwscafé op 24 januari. Op deze avond
werd door de wijkraad zelf en door de commissies verslag gedaan van alles
waar ze mee bezig zijn. Tijd om te discussiëren was er niet, daarvoor werd er
teveel informatie verstrekt. Het was duidelijk dat het nog niet goed genoeg
bekend is waar de wijkraad en de commissies mee bezig zijn.
Aan de hand van de doelstellingen die in het Wijk Ontwikkelings Plan zijn
verwoord, is de wijkraad aan de slag gegaan met het oprichten van
commissies die met deze verschillende doelstellingen aan de slag zijn gegaan:
In 2009 is Angelique Stuut begonnen met het maken van het wijkblad.
John Michels vertelde hier meer over in zijn presentatie. Ook vertelde John ons
over de website en het permanente informatiebord aan het buurthuis. Goede
communicatie is essentieel voor het goed functioneren van de wijkraad.
Koen Noij gaf een verhelderend en indrukwekkend overzicht van de
inspanningen van de Heikant Commissie. Er is nog een lange weg te gaan
voordat het voormalige Augustinus terrein er weer mooi bij ligt en aantrekkelijk
is om te recreëren en wonen.
Harm Otten gaf een duidelijk overzicht van de verkeersknelpunten die met de
gemeente besproken zullen worden. Er is nog veel werk te verzetten om de
wijk verkeersveiliger te maken.
Daarna was Andrea Welles, beheerder van het buurthuis aan de beurt om te
vertellen wat er door en in het buurthuis georganiseerd wordt. De lijst is
verrassend lang en divers!
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Na de pauze was het tijd voor nieuwe ontwikkelingen in onze wijk.
Om te beginnen richten we de Groen&Milieu commissie op. Daarvoor zijn nog
wel commissieleden nodig. Dus als u het groen een warm hart toedraagt, sluit
u dan aan bij deze commissie!
We wilden ook de jeugd een stem bieden door een jeugdcommissie op te
richten. Tot op heden echter heeft nog niemand zich hiervoor opgegeven en
dat betekent dat er nog geen jeugdcommissie is.
Floor van der Giessen en Eric de Maeyer, beiden van de gemeente Gennep
presenteerden het sociale wijkteam en het buurtteam “Ons Team”. Hierover
werd al in het vorige wijkblad geschreven.
Als laatste meldden we dat we dit jaar een aantal activiteiten willen gaan
starten in samenwerking met het buurthuis.
 Als eerste organiseren we bloemschik workshops; voor Pasen (15 april)
en voor kerstmis (9 december).
 Ook willen we kookclubjes starten. Wil je samen met anderen gaan
koken omdat je het gezelliger vindt om samen met anderen te koken en
te eten of wil je lekker culinair bezig zijn en recepten uitwisselen, geef je
dan op bij de wijkraad. Wij gaan jullie met elkaar in contact brengen en
samen plannen we hoe we hiermee verder gaan.
 Kookworkshops voor kinderen worden al georganiseerd door Angelique
Stuut en lopen goed! Daar gaan we dus zeker mee door.
 Verder willen we graag starten met kaartochtenden of middagen in het
buurthuis.
 Dan zijn we ook nog bezig om een workshop mandala schilderen te
organiseren. Heeft u hier interesse in, laat het ons dan weten zodat we
samen een datum kunnen prikken.
Vlak voor 22.00 uur konden we de presentaties afsluiten en onder het genot
van een hapje en een drankje werd er nog nagepraat en hebben verschillende
mensen zich opgegeven om mee te doen aan activiteiten.
Afgaande op de reacties van de mensen die er waren, is het nieuwscafé voor
herhaling vatbaar. Heeft u het gemist? Volgend jaar willen we in januari het
volgende nieuwscafé organiseren.
3.4.5 Speeltuinroutes
De speeltuinroutes in Gennep zijn af. Op diverse plaatsen worden de routes
t.z.t. in combinatie met een arrangement aangeboden. Zo kunnen de routes
ook gebruikt worden voor kinderfeestjes en dergelijke. Officiële opening van de
routes staat gepland voor 2015.

3.4.6 Mandala workshop: het geheim van het midden.
Zaterdagmiddag 25 oktober was de mandala-workshop in buurthuis “VanOns”
een groot succes.
Op de tafels lagen diverse voorbeelden om te bekijken: mandala-vormen van
bloemen, fruit, schelpen, slakkenhuisjes, borduurkunstwerkjes, schilder- en
tekenwerk.
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Tevens diverse boekjes om in te kijken.
De 12 deelneemsters kwamen geleidelijk binnengedruppeld. Na een kort
kennismakingsrondje, werd iets verteld over het geheim van het midden.
Daarna werd het tijd om zelf actief te worden. 2 personen maakten een
mandala van gekleurd zand. Niet zoals de boeddhistische monniken, maar met
plaksel, zodat de mandala blijvend is.
2 personen kozen om te tekenen: een bloem en een schijf sinaasappel als
uitgangspunt; de verschillende Keltische mandala’s werden gekozen om er
een eigen mandala van te maken met waterverf of kleurpotlood. Met de rustige
Keltische achtergrondmuziek werd het gezellige geklets steeds minder en na
korte tijd was het helemaal stil; de muziek op z’n zachtst en alle concentratie
bij ieders eigen kunstwerkje. Héérlijk om zo’n workshop te mogen leiden;
intussen maakte ik zelf heel rustig een leuke mandala van maïs met kraaltjes.
We werden door de wijkraad getrakteerd op heerlijke koffie en thee met een
lekker plakje cake en gingen ontspannen verder met onze zelfgekozen
activiteit.
Te vroeg voor enkelen gingen we stoppen. We bekeken elkaars werk en
kwamen tot de verrassende ontdekking dat meerdere kunstwerkjes dezelfde
kleuren vertoonden als de kleding van de maaksters ☺
Na de evaluatie van de les besloten 11 personen om door te willen gaan met
een vervolg.
3.4.7 Kaartmiddag voor volwassenen
Helaas was hier geen belangstelling voor. Volgend jaar doen we nog een
poging maar dan wordt het ’s avonds georganiseerd.
3.4.8 De wijkraad komt naar u toe.
Het was ons opgevallen dat er te weinig mensen zijn die weten dat er in
Gennep-Zuid een wijkraad is en wat die wijkraad allemaal doet.
Om die reden hebben wij besloten om zelf naar de mensen toe te gaan.
Het nieuwe buurtteam en het nieuwe sociale wijkteam vonden het een goed
idee om met ons mee te gaan.
Tenslotte sloten ook enkele commissieleden zich aan bij de groep.
Op zaterdag 31 mei 2014 was het zover. De fietskar was helemaal opgetuigd
en de zon scheen. Wij wisten totaal niet wat we konden verwachten maar wij
gingen vrolijk op weg. Huis aan huis werd aangebeld en waar we ook kwamen,
iedereen was verbaasd en reageerde heel positief.
Steeds meer mensen kwamen uit de huizen om samen met ons en elkaar
koffie of thee te drinken en om te praten over wat er in de buurt zoal leeft. Voor
de kinderen hadden we ijsjes meegenomen. We kregen veel e-mailadressen
omdat we een nieuwsbrief willen starten en zo de mensen sneller kunnen
bereiken.
Op de Burg. Gilissenweg kregen we
een boek aangeboden door Antoinet
Wijnakker, zij woont op de Burg.
Gilissenweg en werkt bij Radius te
Cuijk. Zij werd uitgeroepen tot
Sociaal Werker van het jaar 2013.
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Het boek krijgen wij omdat onze initiatieven zo gewaardeerd worden.
Het was een prachtige dag en we hebben met veel aardige mensen kennis
gemaakt.
Op zaterdag 5 juli startten we met de 2de koffieronde. Helaas begon het te
regenen waardoor we rond half 11 genoodzaakt waren om te stoppen.
Toch hebben we in die korte tijd erg veel mensen weer blij gemaakt met onze
koffie.
Op zaterdag 12 juli was het veel beter weer en startten we voor de 3de keer
met onze rondgang. Het ging weer heel erg goed, er zijn zo veel erg gezellige
en aardige mensen in onze wijk!
Door de vakantieperiode zijn we pas op 1
november weer op pad gegaan. Het was een
stralende herfstdag en het was weer goed om
zoveel mensen te ontmoeten.
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4. Dorps en Wijkraden Overleg
Helaas ondanks weer een kennismakingsbijeenkomst op 25 juni, geen
vooruitgang geboekt. Er zijn nog geen afspraken gemaakt. Het is nog steeds
niet duidelijk wat onze rechten en plichten zijn en wat onze functie en status is.
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