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Geschiedenis:
Het eerste Wijk Ontwikkelings Plan (WOP) Gennep-Zuid dateert van 15 december 2010.
Destijds werd het WOP opgesteld in opdracht van de gemeente. De bewonersgroep die
ontstond n.a.v. de wijkbijeenkomsten ( “Werkgroep Gennep-Zuid”) ging vervolgens actief
aan de slag met de doelen die in het WOP waren geformuleerd. Eén van deze doelen was de
oprichting van een Wijkraad en medio 2011 werd deze Wijkraad gerealiseerd. Door deze
Wijkraad is de afgelopen jaren actief ingezet op realisatie van de doelen van het WOP 2010.
Communicatie met en tussen burgers is, dankzij het wijkblad, de website, de nieuwsbrief en
de Facebookpagina, enorm verbeterd.
De communicatie van de Wijkraad met de bewoners is vaak ook weer aanleiding voor
gesprekken tussen bewoners onderling.
De overlast van zwerfafval is verbeterd, mede dankzij de gehouden opschoonacties. De
parkeeroverlast, het te hard rijden en het niet opruimen van hondenpoep zijn echter nog
steeds actueel. Geconstateerd wordt dat deze laatste 3 zaken vooral ook een
mentaliteitsprobleem zijn.
Op het gebied van verkeer en veiligheid zijn er verbeteringen aangebracht onder meer bij de
gevaarlijke fietsersoversteekplaats bij de Brabantweg / Willem Boyeweg en door het
aanbrengen van een drempel op de Langeweg.
De Wijkraad heeft, samen met bewoners, vanaf 2011 zaken tot stand gebracht in de wijk die
de vitaliteit en leefbaarheid van de wijk ten goede komen, zoals realisatie en verbetering van
speelvoorzieningen en de activiteiten zoals Burendag, Spooktocht en de Foute Bingo voor
Vrouwen.
Speerpunten van de Wijkraad:
De Wijkraad Gennep-Zuid is er voor bewoners uit Gennep-Zuid. Wij zijn er als doorgeefluik
naar de gemeente Gennep, maar ook om informatie te verstrekken naar de bewoners.
Informatie die afkomstig zijn van verschillende partijen, maar van toepassing is op de
bewoners in Gennep-Zuid.
Wij zijn er om activiteiten te organiseren voor jong en oud en om buurtgenoten verbinding
te laten maken met elkaar. Om elkaar te ontmoeten en om samen te zorgen voor een
veilige, hechte buurt. Kortom: om ervoor te zorgen dat we gezamenlijk een wijk zijn waar we
trots op mogen zijn en waar we, jong en oud, prettig met elkaar wonen!

Speerpunten WOP 2018 - 2022:
1.Heikant:
Het braakliggend stuk (bouw)terrein aan De Heikant in Gennep-Zuid lag er stil en verlaten
bij. Het vooruitzicht van een mooie parkwijk op het braakliggende terrein leek ver weg.
Echter is er op 6 april een start gemaakt met de aanplanting van het terrein. De eerste
bomen zijn geplant en de eerste wandelpaden zijn aangelegd. De werkgroep ‘Heikant’ is hier
heel blij mee, want meer woningbouw in Gennep-Zuid is niet gewenst.
Om het terrein niet ‘kaal en leeg’ te laten, is de werkgroep al een tijd bezig met het maken
van plannen voor een mooi natuurpark (aangelegd door vrijwilligers), waar heerlijk
gewandeld kan worden en waar een plek is voor een HUPS (Honden Uitlaat PlaatS).
Grondeigenaren Dichterbij (Gennep) en ontwikkelaar Parkvisie BV in Eindhoven zijn het
eindelijk eens geworden. De gemeente Gennep heeft al jarenlang beloofd een HUPS aan te
leggen en heeft toegezegd dat de aanleg niet lang op zich laat wachten.

Doelen korte termijn:
 Werkgroep Heikant uitbreiden met vrijwilligers (door Wijkraad Gennep-Zuid)
 Contact met de gemeente over de stand van zaken rondom het terrein.
Doelen langere termijn:
 Aanleg park door vrijwilligers (via oproep vanuit Wijkraad Gennep-Zuid).
 Feestelijke opening van het park na de aanleg.

2. Medische voorzieningen:
Vanuit de afgenomen enquête zien we duidelijk terug
dat er in Gennep-Zuid behoefte is aan verschillende
soorten zorg voor onszelf of bijv. huisdieren. Het
Medisch Centrum aan de Willem Boyeweg voorziet ons
al van diverse soorten zorg. Toch staan er nog wat
ruimtes leeg en hebben we behoefte aan meer, en
andere vormen, van zorg dicht bij huis.
Doelen korte termijn:
 Contact opnemen met het Medisch Centrum voor een inventarisatie van leegstaande
ruimtes (door Wijkraad Gennep-Zuid).
 Contact opnemen met het Medisch Centrum voor inventarisatie van de huidige
aanbieders. Wie blijft er de komende jaren nog actief in het Medisch Centrum? (door
Wijkraad Gennep-Zuid)
Doelen lange termijn:
 In gesprek met de gemeente over de aangeboden zorg in Gennep-Zuid. Waar hebben
we behoefte aan? Wat kan de gemeente voor ons betekenen? (door Wijkraad
Gennep-Zuid)
 Lege ruimtes vullen met zorg waar behoefte aan is (door Gemeente Gennep,
zorgaanbieders en de contactpersoon van het Medisch Centrum).
3. Buurthuis Van Ons:
We hebben behoefte aan een plek waar we samen kunnen komen met buurtgenoten. Een
plek om elkaar te ontmoeten en waar activiteiten worden georganiseerd. Op dit moment
‘missen’ we in onze wijk het buurthuis zoals het ‘vroeger’ gebruikt werd.
Doelen korte termijn:
 Inventariseren bij buurtgenoten hoe het buurthuis ingezet kan worden (door
Wijkraad Gennep-Zuid).
 Overleg tussen gemeente Gennep, 4Events en Wijkraad Gennep-Zuid hoe we het
buurthuis weer ‘van ons’ kunnen maken.
Doelen lange termijn:
 Organiseren van activiteiten in het buurthuis (diverse partijen).
 Inzetten van het buurthuis zoals dit door de bewoners uit Gennep-Zuid is
aangedragen (diverse partijen).

4. Voorzieningen algemeen:
Met het centrum van Gennep op loopafstand hebben we als bewoners van Gennep-Zuid ook
behoefte aan algemene voorzieningen. Voorzieningen waarvoor we niet naar het centrum
hoeven te reizen/lopen, maar waar we snel en makkelijk naar toe kunnen gaan.
Zeker met het oog op de toenemende vergrijzing is bereikbaarheid van voorzieningen een
belangrijk aandachtspunt.
Hieronder een opsomming van deze voorzieningen en de mogelijke acties:
Brievenbussen:
In 2017 heeft PostNL een aantal brievenbussen verwijderd in Gennep-Zuid. We ‘missen’ deze
brievenbussen en willen er graag een aantal terug/bij.
Doelen korte termijn:
 Inventariseren waar de brievenbussen in Gennep-Zuid voorheen stonden en
inventariseren waar mogelijk te weinig brievenbussen staan (door Wijkraad GennepZuid via PostNL).
Doelen lange termijn:
 Navragen bij PostNL of zij het gebruik van de brievenbussen in Gennep-Zuid
monitoren (door Wijkraad Gennep-Zuid).
Supermarkt:
De Spar en De Zuidmarkt behoren inmiddels tot het verleden, maar een winkel in GennepZuid zou wel heel fijn en vooral praktisch zijn.
Doelen korte termijn:
 Inventariseren hoe we (oudere) bewoners uit Gennep-Zuid kunnen voorzien van een
dagelijkse boodschap (door Wijkraad Gennep-Zuid).
 Oproep in de nieuwsbrief/wijkblad met staanplaats en tijdstip voor bijv. een SRVwagen.
Doelen lange termijn:
 Mogelijkheid aanbieden waarop (oudere) bewoners aan hun boodschappen kunnen
komen. Denk aan een bezorgservice, SRV-wagen of de mogelijkheid boodschappen te
doen met een ‘maatje’.

Prullenbakken:
Uit de enquête komt duidelijk naar voren dat we vinden dat er onvoldoende prullenbakken
staan in Gennep-Zuid. We willen graag meer prullenbakken, zodat de wijken schoon blijven
en mensen hun afval netjes kunnen weggooien.
Doelen korte termijn:
 Informeren bij de gemeente Gennep waar in Gennep-Zuid prullenbakken staan (door
Wijkraad Gennep-Zuid).
 Inventariseren op welke plekken er behoefte is aan extra prullenbakken (via bijv.
nieuwsbrief / wijkblad door Wijkraad Gennep-Zuid).
Doelen lange termijn:
 Opstarten opschoonactie in de wijk (bewoners uit de wijk middels een oproep vanuit
de Wijkraad).
 Overleg met de gemeente over een mogelijke plaatsing van extra prullenbakken of
speciale afvalbakken (met zakjes) voor hondenpoep.
Verkeer – wijkagent:
Verkeer blijft een hot item. De wijk veiliger maken en met elkaar sparren over ideeën en
oplossingen. Op de hoogte blijven van de huidige ontwikkelingen in de wijk als het gaat over
verkeer, maar ook de veiligheid m.b.t. wonen in Gennep-Zuid.
Doelen korte termijn:
 Informeren wat de wijkagent voor onze bewoners kan betekenen (door Wijkraad
Gennep-Zuid).
 De verkeerswerkgroep vragen voor het organiseren van een informatieavond over
verkeer/in combinatie met de wijkagent.
Doelen lange termijn:
 Uitvoering informatieavond over verkeer.
Speeltuin Heiloberg:
De speeltuin (Heiloberg) is toe aan een opknapbeurt + vernieuwing van een aantal
speeltoestellen. Vanuit de buurt is er een initiatief opgestart (project Spelen en Ontmoeten)
om dit aan te pakken. Vanuit de Wijkraad ondersteunen we dit initiatief en kijken we op
welke mogelijke manieren we dit kunnen ondersteunen.
Doelen korte termijn:
 Contact leggen met de werkgroep van de Heiloberg om de plannen te bespreken.
 Acties doorsturen waarmee de werkgroep geld kan inzamelen voor het opknappen
van de speeltuin  Gennep Schoon.

 Acties vanuit de Wijkraad opzetten waarmee geld wordt ingezameld voor het
opknappen van de speeltuin  opbrengst Foute Bingo voor Vrouwen
Doelen lange termijn:
 Daadwerkelijke opknappen + vernieuwen van de speeltuin door
buurtbewoners/leden van buurtvereniging De Heiloberg.
 Feestelijk openen van de speeltuin met de bewoners van de wijk.
 Initiatief ‘Spelen en Ontmoeten’ vanuit de gemeente Gennep promoten. Bewoners
initiatieven laten nemen en helpen met het opstarten van een project.
5. Vrije tijd:
De bewoners uit Gennep-Zuid hebben behoefte aan meer activiteiten (jong en oud),
sportvoorzieningen en een actieve horeca.
We willen graag weten wat er georganiseerd wordt? Welke sportmogelijkheden er zijn en
hoe we elkaar kunnen ontmoeten in onze vrije tijd.
Sportvoorzieningen, activiteiten en horeca:
Doelen korte termijn:


Inventariseren welke sportvoorzieningen er in Gennep-Zuid zijn (door Wijkraad
Gennep-Zuid).

 Activiteiten organiseren (jong en oud) en promoten via nieuwsbrief/wijkblad/website
of Facebookpagina.
 Overleg met de uitbaters van de horecaondernemingen in Gennep (door Wijkraad
Gennep-Zuid). Wat kunnen zij voor ons betekenen?
Doelen lange termijn:
 Terugkoppeling van deze voorzieningen naar de bewoners via
nieuwsbrief/wijkblad/website of Facebookpagina.
 Activiteiten organiseren (jong en oud) en promoten (door Wijkraad Gennep-Zuid,
maar ook door de bewoners uit Gennep-Zuid).
 Initiatieven vanuit de wijk (buurtverengingen en bewoners) stimuleren en
promoten/ondersteunen bij het organiseren van activiteiten.
 Inwoners en ondernemers betrekken bij de mogelijkheden om mensen elkaar te
laten ontmoeten.

