Wanneer:

Wat:

Waar?

20 april 2018

Foute Bingo voor Vrouwen

Café De Mouter

16-17 juni 2018

SamenLoop voor Hoop

De Groes

22 september 2018

Burendag Gennep-Zuid

Grasveld Pagepark

3 november 2018

Spooktocht jeugd

Informatie volgt t.z.t.

Samen aan tafel met het college van B&W

Op 21 november jl. was het college te gast in buurthuis Van
Ons om samen met een 25-tal willekeurig genodigde bewoners
van Gennep-Zuid en de Wijkraad, gezamenlijk een tafel te
maken, te sparren over het wonen in onze wijk en om
afsluitend van een dinertje te genieten. Tevens kon men een
enquête invullen en daarin aangeven wat de leuke en minder
leuke kanten van onze wijk zijn en ideeën aandragen voor de
gebouwde tafel. Waar zou die het beste kunnen staan en
waarvoor kan hij gebruikt worden?
De tweet van burgemeester de Koning na deze avond:
Alweer een mooie eigen tafel in Gennep! Nu gemaakt door
bewoners en Wijkraad Gennep-Zuid. Apart, nuttig en gezellig.
Waar komt de tafel in de wijk?
De tafel is woensdag 24 januari in buurthuis Van Ons door
wethouder Jan Welles overgedragen aan de buurt:
vertegenwoordigd door vijf ‘bouwers’ en de wijkraad. Dit onder
het genot van een kopje koffie of thee, uiteraard aan de
gebouwde tafel.
De resultaten van de enquête heel kort; trots zijn we op de
groene omgeving, minder te spreken zijn we over het verkeer
en hondenpoep, zelf zouden we van leuke dingen kunnen
organiseren, meedenken en meehelpen. Verder vindt men het
buurthuis het leukste plekje voor de gemaakte tafel, willen we
deze gebruiken om samen te eten en drinken en men vindt
Gennep een fijne gemeente waar veel bespreekbaar is.
De uitkomsten van de enquête zullen we meenemen in het
nieuwe ‘Wijk OntwikkelingsPlan’ dat herzien wordt op basis van
de eerder gehouden enquête betreffende de voorzieningen in
Gennep-Zuid en de bewonersbijeenkomst begin vorig jaar.
Zodra hier meer over bekend is, hoort u dit van ons.
Frans Wilbers, Wijkraad Gennep-Zuid

Collectanten gezocht:
Vanaf 2018 wordt er in Gennep voor het eerst gezamenlijk gecollecteerd door dertien
deelnemende CBF-fondsen. Initiatiefnemers zijn wijkplatform Gennep-West en enkele
inwoners van Gennep. Het CBF is de toezichthouder voor goede doelen in Nederland.
Voordelen
Een gezamenlijke collecte heeft zowel voordelen voor de fondsen als voor de inwoners van
Gennep. De fondsen hebben met de samenvoeging minder collectanten nodig en de
inwoners van Gennep krijgen minder collectanten aan de deur. Er wordt voor dertien
fondsen in één keer gecollecteerd.
In verschillende andere Nederlandse gemeenten wordt deze wijze van collecteren al met
veel succes uitgevoerd.
Donatie
Door het aantal vrijwilligers voor dertien collectes samen te voegen zijn de fondsen beter in
staat om alle straten te bereiken.
Zelfstandig lukt het de meeste fondsen niet om overal te collecteren. Bij een gezamenlijke
collecte worden huis-aan-huis enveloppen uitgedeeld. Hierin doen de inwoners hun donatie
en op de bijgevoegde lijst met de namen van de deelnemende fondsen vermelden ze welk
bedrag ze aan welk fonds willen doneren. Als er niets wordt ingevuld, wordt het bedrag
evenredig verdeeld over de deelnemende fondsen.
Vrijwilligers
In april 2018 wordt de gezamenlijke collecte voor het eerst uitgevoerd in Gennep.

In de week van 4 april komen de collectanten huis-aan-huis de enveloppen afgeven. In de
week van 11 april zullen de collectanten, in tweetallen met verzegelde collectebussen en een
legitimatie van Goede Doelen Week Gennep, de gevulde enveloppen komen ophalen.
De Goede Doelen Week Gennep is nog op zoek naar collectanten.
Aanmelden is mogelijk via:
Roos van Otterdijk via het telefoonnummer 06-5358 3055 of
via het e-mailadres gdw.gennep@gmail.com
___________________________________________________
Bezorgers gezocht:
Twee keer per jaar verschijnt ons Wijkblad bij u op de deurmat.
Op dit moment zijn we nog op zoek naar bezorgers voor de
volgende straten:
- Dr. Nolensstraat
- Brederodestraat en omliggende straten
Vindt u het leuk om in uw straat ons Wijkblad te bezorgen?
Neem dan contact op via: info@wijkraadgennep-zuid.nl
Bedankt!

Wilt u onze activiteiten volgen?
wilt u iets weten?
heeft u vragen?
Tips of ideeën….
Kijk op:

www.wijkraadgennep-zuid.nl

info@wijkraadgennep-zuid.nl

wijkraad gennep zuid

