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2. Bestuur van de Wijkraad Gennep-Zuid
2.1 Leden van het Dagelijks- en Algemeen Bestuur
Het Algemeen en Dagelijks Bestuur bestaat in 2012 uit:
Liesbeth Hubertus
voorzitter
John Michels
penningmeester
Oda Pillen
secretaris
Angelique Stuut
algemeen lid
Johan Sauer
algemeen lid

2.2 Vergaderdata DB en AB
Het Dagelijks Bestuur is in 2012 14 keer officieel bij elkaar geweest. Deze zijn
gehouden in 10 van de 12 maanden. In mei is er een Algemene Leden vergadering
gehouden waarin o.a. het huishoudelijk regelement en de financiën alsmede de plannen
voor het lopende jaar op de agenda stonden. Alle vergaderingen zijn genotuleerd,
vastgelegd en gearchiveerd.
Het huishoudelijk regelement is tot stand gekomen en goedgekeurd door het voltallig
bestuur.
Het bestuur wordt ondersteund door Welzijnsorganisatie Synthese.

3. Commissies van de wijkraad
3.1 Heikant
Nadat de gemeenteraad aan B&W opdracht heeft gegeven om samen met de Wijkraad
invulling te geven aan plan de Heikant, vond in februari een eerste overleg plaats. Ons
werd gevraagd om een voorstel te doen voor de invulling van plangebied Heikant-Oost.
De commissie bestond uit: John Michels, Koen Noij, Frits Sanders, Nicole Wuestenenk
en Liesbeth Hubertus.
Op 9 mei werd een bijeenkomst georganiseerd in buurthuis VanOns. De wijkbewoners
werd gevraagd om mee te denken en aan te geven hoe het plan Oost het beste ingevuld
kan worden nu er aanzienlijk veel minder huizen gebouwd zullen worden. De opkomst
was goed en er werd in twee groepen overlegd wat er in het plan gewenst is. In beide
groepen werden nagenoeg dezelfde wensen op tafel gelegd. Opvallend was dat men
vooral de voorzieningen mist die voorheen op het terrein van Augustinus waren. Om de
ideeën in het plangebied te zetten sloot Hans Elevelt zich aan bij de commissie. In totaal
werd er vier keer vergaderd.
3.2 Verkeer & Veiligheid
Op 10 oktober werd in buurthuis VanOns een informatieavond georganiseerd met als
thema Verkeer en Veiligheid in de wijk. Vanuit Veilig Verkeer Nederland verleende Luuk
Otten ondersteuning. Ook waren aanwezig, Andy Knipping van de gemeente en een
vertegenwoordiger van Goudappel&Coffeng, die het nieuwe Gemeentelijke Verkeers- en
Vervoers-Plan heeft opgesteld. In vier subgroepen werd gesproken over de problemen
in de hele wijk.

Enkele mensen melden zich aan om in de commissie Verkeer & Veiligheid zitting te
nemen. Doel is om samen met de gemeente en VVN, de problemen te bekijken en waar
nodig, naar een oplossing te zoeken. De commissie bestaat uit: John Michels, Koen
Noij, Harm Otten, Johan Sauer, Frits Sanders, Angelique Stuut, Etienne Verhofstadt en
Liesbeth Hubertus.
Er werd een indeling gemaakt om de diverse problemen te clusteren en zo een compleet
overzicht te krijgen. Aan de hand van dit overzicht wordt verder bekeken wat de
mogelijkheden zijn. De gemeente heeft het overzicht met de knelpunten ontvangen
(inclusief foto’s) van alle toegangswegen naar de wijk. Hieruit blijkt dat de maximum
snelheid van 30 km/u niet overal goed is aangegeven. Ook sommige verkeersborden
staan verkeerd. Er is door de gemeente al toegezegd dat dit aangepast gaat worden
zodra het weer dit toelaat.
In samenwerking met basisschool De Ratel is een project gestart met als doel ouders
bewust te laten worden van hun eigen gedrag in het verkeer.
De commissie heeft twee keer vergaderd.
3.3 Wijkblad
De commissie bestaat uit drie personen: John Michels, Angelique Stuut en Frans
Welles. Een wijkblad drukken is duur. Oorspronkelijk waren de plannen om het wijkblad
4 keer per jaar uit te geven maar dat hebben we vanwege de kosten moeten verlagen
naar 2 keer. De commissie zet zich in om advertenties te verkopen om zo de drukkosten
te verlagen. Aan de inwoners van de wijk is (met succes) gevraagd om een vrijwillige
financiële bijdrage te doen om de kosten voor het wijkblad betaalbaar te houden. Willy
Michels, de stadsgids, is bereid gevonden een historisch artikel te schrijven voor in het
wijkblad. De kaft en opmaak van het wijkblad lijkt nog te veel op die van het buurtblad
van buurtvereniging de Kellerberg, maar daar wordt aan gewerkt.
De belangrijkste reden om het wijkblad uit te geven is om de wijkbewoners te informeren
over de activiteiten van de wijkraad en de ontwikkelingen in de wijk, zoals het nieuwe
GVVP en het nieuwe bestemmingsplan Gennep-Zuid.

3.4 Activiteiten
3.4.1 Kookworkshop
In het eerste kwartaal zijn er twee kookworkshops georganiseerd voor de jeugd. De
eerste voor de leeftijdscategorie 7 tot en met 9 jaar. De tweede voor 10 tot en met 12
jaar. Er werd een 3-gangen menu bereid. Alle ingrediënten werden met zorg gesneden,
gekookt of gebakken, om daarna gezamenlijk genuttigd te worden. De organisatie was in
handen van Angelique Stuut en in Buurthuis VanOns werden de kookworkshops een
groot succes. De hoge opkomst en het enthousiasme van de deelnemende kinderen zijn
redenen om deze activiteit in 2013 nogmaals te organiseren.

3.4.2 Opschoondag
Op zaterdag 2 juni heeft de activiteitencommissie, bestaande uit Els Buitenhuis, Isabel
van Schaijk, Lianne van den Boogaard en Oda Pillen, samen met een aantal bewoners
van het Pagepark , bestuursleden van de Wijkraad, enkele werknemers van firma Van
Wijnen en gemeente Gennep, de handen uit de mouwen gestoken om het Pagepark te
ontdoen van rommel in perken en groenstroken. Nadat alle rommel verzameld was kon

het afval door de gemeente worden afgevoerd. Ter afsluiting was er een lunch voor alle
deelnemers in Buurthuis Vanons. Voor kinderen van deelnemende ouders was er een
knutselactiviteit georganiseerd .
De activiteitencommissie heeft vier keer vergaderd om deze opschoondag voor te
bereiden. De voorbereiding bestond onder andere uit het maken van een affiche en de
verspreiding daarvan, het schrijven van een persbericht en het laten plaatsen hiervan.
Door contact op te nemen met de buurtvereniging en de bewonersvereniging in buurt het
Pagepark is er aandacht gevraagd voor de opschoondag.
3.4.3 Burendag
Op 22 september is voor de tweede keer de burendag gehouden in samenwerking met
buurt de Heikant en de kinderboerderij. Op drie plekken in Gennep-zuid werden er
allerlei activiteiten georganiseerd. Middels een rit met een treintje kon men van de ene
naar de andere locatie gaan. De eerste contacten om de burendag 2012 gezamenlijk te
organiseren, waren al in maart 2012. Met een kleine kern van vier buurtbewoners, de
activiteitencommissie, samen met de woordvoerder van buurt de Heikant, waren de
eerste ideeën geboren en werden vervolgens de taken verdeeld. Met subsidie van
woningcorporatie Mooiland Maasland en het Oranjefonds is een gezellige dag met
diverse activiteiten voor jong en oud in Gennep-zuid bekostigt. Van hobbykraampje tot
mobile dierentuin, van joekskapel tot draaimolen en van rommelmarkt tot
schminkkraam. De activiteitencommissie was verantwoordelijk voor: het aanvragen van
vergunningen, het schrijven van persberichten voor de huis- aan huisbladen, het maken
van een affiche voor de kinder- en volwassenenactiviteiten, het werven en informeren
van vrijwilligers, het werven van standhouders, het informeren van direct aanwonenden,
het regelen van wegafsluiting en nog veel meer. Met medewerking van veel vrijwilligers
en Buurthuis Vanons was het een succesvolle dag. De activiteitencommissie heeft in
wisselende samenstelling meer dan 10 keer vergaderd. Er is een evaluatie geweest en
hiervan is verslag gedaan.
3.4.4 Speeltuinroute Gennep-Zuid
In 2012 heeft de Wijkraad Gennep-Zuid in samenwerking met Buurthuis VanOns een
speeltuinroute ontwikkeld. Deze route biedt volwassenen en kinderen de kans om onze
wijk op een speelse manier te ontdekken. De route is geheel met foto’s geïllustreerd, en
kan ook gebruikt worden als basis voor bijvoorbeeld een speurtocht of kinderfeestjes.
Buurthuis VanOns en cafetaria De Hei bieden aantrekkelijke arrangementen aan.

4. Bestemmingsplan Gennep-zuid
Op 3 april werd er, door de Gemeente voor de bewoners van Gennep-zuid in Buurthuis
Vanons, een inloopbijeenkomst gehouden en het Bestemmingsplan “Gennep-Zuid
2012” gepresenteerd. De gemeente heeft in 2004 een programma opgestart om oude
bestemmingsplannen te actualiseren en geactualiseerd te houden. Door middel van een
PowerPoint presentatie werden de plannen toegelicht. Daarna was er ruimte om de
bestektekeningen te bekijken en gericht vragen te stellen aan diverse experts en
gemeente ambtenaren. Uiteraard was het bestuur van de wijkraad ook present op deze
avond. Het voorontwerp Bestemmingsplan Gennep-Zuid is ons toegestuurd. Zowel op
de avond zelf als in de daarop volgende periode was er de mogelijkheid om op de
plannen te reageren.

5. Regiovisie
Door Programmabureau Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar is het Dagelijks
Bestuur regelmatig uitgenodigd voor een bijeenkomst met andere dorps- en wijkraden om
over de volgende projecten te worden geïnformeerd. Het betreft de projecten:
 N271
 Het Maasdal
 Innovatief Ondernemerschap
Wij hebben twee keer gehoor gegeven aan deze uitnodiging. Echter het was voor ons al
snel duidelijk dat er weinig raakvlakken waren met onderwerpen binnen onze eigen wijk.
Het bestuur heeft besloten niet meer deel te nemen aan het overleg en ook geen zitting te
nemen in de kerngroep. Wij hebben aangegeven wel op de hoogte te willen blijven. De
Nieuwsbrief wordt ons door Jolanda Jansen, programma-secretaris Regiovisie,
toegezonden.

6. Dorps- en wijkradenoverleg
Op 7 maart 2012 was er door de gemeente een eerste bijeenkomst gepland voor alle
dorps- en wijkraden. Deze bijeenkomst werd door alle dorps- en wijkraden als zeer
zinvol en wenselijk ervaren. Dit overleg zou een vervolg moeten krijgen, immers we
kunnen veel van elkaar leren.
Het overleg was vooral bedoeld om helder te krijgen wat er van een dorps- en wijkraad
verwacht kan worden en wat men van elkaar verwacht. Dat er veel vragen zijn en nog
veel onduidelijk is, werd hier door iedereen beaamd. De gemeente gaf aan dat er in het
najaar van 2012 nog een overleg gepland zou worden. Wij zouden dan duidelijkheid
krijgen over wat de gemeente van ons verwacht en wat de gemeente ons te bieden
heeft.
Helaas is dat er niet van gekomen en dat is zeer teleurstellend.

7. Cliëntenraad Synthese
Twee afgevaardigden van het Dagelijks Bestuur zijn naar een bijeenkomst van de
cliëntenraad van Synthese geweest. Deze raad volgt de werkzaamheden van Synthese
zoals de ondersteuning aan dorps- en wijkraden, op de voet. Veel zaken waar we
tegenaan lopen blijken ook in meer of mindere mate te leven bij andere dorps- en
wijkraden. Sommige dorps- of wijkraden stellen meer ondersteuning zeer op prijs, waar
andere ondersteuning vragen bij zeer specifieke onderwerpen of helemaal geen
ondersteuning. Het maakt wel uit of de dorps- of wijkraad al langer bestaat of nog aan
start staat. We hebben veel inspiratie opgedaan en leuke ideeën gehoord.
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