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2. Bestuur van Wijkraad Gennep-Zuid
2.1 Samenstelling bestuur
- Claudia van Dijk (voorzitter)
- William Verbruggen (penningmeester)
- John Michels (lid)
- Frans Wilbers (lid)
- Wanda Daman (lid)
- Monique Francissen (lid) – toegetreden 01-04-2019
- Peter Hermse (lid) – toegetreden 02-09-2019

2.2.Vergaderingen bestuur:
Het bestuur heeft het afgelopen jaar 6 keer vergaderd. Van elke vergadering zijn notulen gemaakt en
rondgestuurd naar het bestuur. De agenda’s en notulen van de vergaderingen zijn opgeslagen in de
Dropbox van de Wijkraad.

2.3 Externe overleggen
2.3.1 Wekelijks overleg gemeente Gennep
In 2015 werd afgesproken dat de Wijkraad structureel contact met de gemeente heeft. Telkens
wordt gesproken met Henry Reijnen, onze contactpersoon. Indien nodig, nodigt Henry ambtenaren
uit voor dit overleg of bespreekt hij actiepunten met collega’s. Als er niets te bespreken valt, vervalt
het overleg.
In 2019 heeft de Wijkraad in verschillende samenstellingen 4 keer een structureel overleg gehad met
Henry. Van elk overlegmoment is een verslaglegging gemaakt. De verslaglegging is verstuurd naar de
gemeente en opgeslagen in de Dropbox van de Wijkraad.
Na de besluitvorming over de start van een huiskamer in Buurthuis VanOns heeft de Wijkraad nog
enkele malen overleg gehad met de gemeente. Hier is geen verslaglegging van gemaakt, maar betrof
de bespreking van praktische oplossingen om de samenwerking met 4Events (uitbater Buurthuis
VanOns) zo goed mogelijk te laten verlopen.
2.3.2. Overige overleggen
Ook hebben we dit jaar vergaderingen gehad die niet binnen een commissie vallen, maar wel
belangrijk waren voor de wijk en de ontwikkelingen in Gennep-Zuid.
- We hebben dit jaar overleg gehad over de invulling van Buurthuis Van Ons. Deelnemers van dit
overleg waren: 4Events, de gemeente en enkele leden van de Wijkraad.
- We hebben 2x een dorps- en wijkraden overleg gehad. Een afgevaardigde vanuit de Wijkraad heeft
deze vergadering bezocht.
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- I.v.m. de start van het Ideeënhuis in Gennep-Zuid hebben we vanuit de Wijkraad overleg gehad
over de invulling van het ideeënhuis in de wijk, zijn we betrokken bij de uitvoering van ideeën in de
buurt en heeft de Wijkondersteuner van eind 2019 structureel deelgenomen aan het casusoverleg
met de betrokken professionals.

3. Commissies
3.1 Commissie Heikant
Op 30 oktober 2018 was er een wijkschouw door Gennep-Zuid met meerdere bewoners van GennepZuid, Synthese, Mooiland, professionals van de gemeente en Wijkraad Gennep-Zuid. De Heikant is
hier ook bezocht en besproken. Iedereen van de aanwezigen was overtuigd, dat de plannen van de
Wijkraad voor De Heikant, een positieve impact kan hebben voor heel Gennep-Zuid. Met een
hondenspeelplaats, betere en nieuwe paden en verlichting komen we al een heel eind.
Begin 2019 was er een contactpersoon van de gemeente aangewezen. Die echter in mei opstapte
zonder enige samenwerking met ons.
Halverwege 2019 hebben we de verdere inrichting van de Heikant aangekaart bij de gemeente. Een
hondenspeelplaats was ons twee jaar geleden al beloofd en had onze prioriteit. Toen er in oktober
een nieuwe contactpersoon bekend werd gemaakt, ging het snel. We hebben inmiddels een zeer
goede samenwerking opgebouwd. Eindelijk iemand die naar de burgers luistert en wil samenwerken.
Wat resulteerde dat Gennep-Zuid de eerste hondenspeelplaats van de gemeente krijgt. Deze
hondenspeelplaats is ongeveer 75m lang en 30m breed met twee poorten. Er zijn twee tunnels, twee
bankjes, en natuurlijk prullenbakken. De verlichting komt vóór 1 mei 2020. Honden mogen hier los
lopen en vrij met elkaar spelen. Het is een hondenspeelplaats en uiteraard moet de eventuele
hondenpoep worden opgeruimd. De hondenspeelplaats is op 11-3-2020 inmiddels geopend. Al voor
de opening werd er al veel gebruik van gemaakt. Het is nog niet perfect, maar we werken eraan.
De volgende stap is de verdere ontwikkeling van dit park zoals besproken in het plan van (bijna) 10
jaar geleden. We streven ernaar om meer aansluitende dingen voor gebruikers te realiseren.

3.2 Commissie Verkeer & Veiligheid
Parkeerstrook Randweg
De parkeerstrook halverwege de Randweg is na klachten uit onze wijk gewijzigd van vrij parkeren
naar een parkeerhaven van maximaal 78 uur. Aanleiding voor de klacht was het meerdere malen
maandenlang stallen van een aanhanger en/of trekker. Hierdoor was er nauwelijks plaats voor
vrachtwagenchauffeurs uit onze wijk om hun combinatie gedurende het weekend te kunnen
parkeren.
Seringenstraat
Op initiatief van en door de bewoners zelf is in de Seringenstraat en Asterstraat een schildpad op
straat gespoten om het verkeer er op te wijzen dat je een woonwijk binnenrijdt. Langzaam aan dus.
In overleg met de diverse instanties vanuit het Ideeënhuis in de Seringenstraat is deze optie
verwezenlijkt als een van de mogelijkheden om de buurt ook op deze manier veiliger te maken.
Basisschool de Ratel.
Er loopt een onderzoek naar de doorstroom van verkeer tijdens het wegbrengen en ophalen van de
kinderen met de auto. Aanleiding is een klacht uit de Anjerstraat dat je soms twintig minuten moet
wachten voordat je van huis af kunt omdat de straat geblokkeerd is met geparkeerde auto's.
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Kruispunt Dr.Nolensstraat / Langeweg
Diverse inwoners geven aan dat er geen overzicht op deze kruising vanwege een hoge heg. Overleg
met o.a. gemeente loopt.
Rijssenbeeklaan
Planning definitieve inrichting komt maar niet is de klacht. Vooralsnog blijft het een bouwweg
vanwege de komende nieuwbouw zoals de straat Dieseltram, aldus de gemeente. Bewoners vinden
het een onveilige straat vanwege de hoge snelheid en het missen van een voet/fietspad. De weg
wordt gebruikt als sluipweg tussen de Brabantweg en de Willem Boyeweg.
Knip Willem Boyeweg
Na twee jaar proefdraaien is door de gemeente besloten dat de knip blijft omdat uit metingen blijkt
dat deze straat veel minder verkeer te verduren krijgen, met name vrachtverkeer. Dat geldt dan voor
het versmalde gedeelte. Dat de aangrenzende straten meer verkeer krijgen wordt niet als pijnpunt
gezien omdat uit metingen blijkt dat het nog altijd onder het landelijke niveau ligt. Wel wordt
toegezegd dat ze bereid zijn mee te denken indien de buurt zelf met een door eenieder gedragen
andere oplossing komt.
Buurtpreventie
In de wijk, grofweg tussen de Langeweg en basisschool de Ratel, is een buurtpreventieteam
opgericht door de bewoners zelf. Ze lopen en rijden door de straten op eigen initiatief en naar
aanleiding van eventuele meldingen om personen aan te spreken op hun gedrag of houden deze aan
in afwachting van politie. Er is een groeps-app ingesteld waarop het een en ander te melden is.
Informatieavond inbraakpreventie:
Het afgelopen jaar hebben we op initiatief van de gemeente een informatieavond over
inbraakpreventie georganiseerd (opgenomen in het activiteitenoverzicht). Tijdens de
informatieavond zijn buurtbewoners door een ex-inbreker ingelicht over hoe inbrekers te werk gaan.
Er zijn tips gegeven om huis en buurt veiliger te maken en er was een slotenmaker aanwezig om
mensen te informeren over veilig hang- en sluitwerk.

3.3 Commissie Communicatie + PR
Het Zuidtreintje: Het wijkblad voor Gennep-Zuid.
Even een paar gegevens over Het Zuidtreintje:
-Verschijnt al 10 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 1750 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.
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Digitale nieuwsbrief:
Maandelijks wordt er ook een nieuwsbrief verstuurd naar alle geïnteresseerden.
In 2019 hebben we 9x een nieuwsbrief uitgebracht.
Deze nieuwsbrieven zijn terug te vinden op onze website: www.wijkraadgennep-zuid.nl en staan
opgeslagen in de Dropbox van de Wijkraad.
Website:
De website www.wijkraadgennep-zuid.nl is ook een van onze middelen om de bewoners in de wijk
op de hoogte te houden. De nieuwsbrief en het wijkblad worden na het verschijnen geplaatst op de
website, zodat informatie terug te vinden is.
Facebook:
De Wijkraad heeft al geruime tijd een (goedbezochte) Facebookpagina. Op deze manier is het in een
korte tijd mogelijk veel bewoners te bereiken. Wanneer de nieuwsbrief of het wijkblad verschijnt
wordt dit ook aangekondigd via deze pagina.
Actuele gegevens Facebookpagina: 348 likers + 372 volgers (20-02-2020)
Behalve nieuwtjes verschijnen hier ook foto’s en/of resultaten van de gehouden activiteiten en
worden activiteiten van anderen zoals buurtverenigingen gepubliceerd indien zij dit wensen.

3.4 Commissie Activiteiten
Data:
01-01-2019
04-01-2019
15-02-2019
15-03-2019
01-04-2019
23-03-2019
17-05-2019
27-05-2019
21-09-2019
30-09-2019
07-10-2019
21-10-2019
28-10-2019
02-11-2019
16-12-2019

Aangeboden activiteit:
Nieuwjaarswensen - jeugd
Kinderbingo - jeugd
Mens erger je niet toernooi (geannuleerd)
Filmavond - jeugd
Bloemschikken - volwassenen
Muziekavond – vrijwilligers Wijkraad
Foute Bingo voor Vrouwen – volwassenen
Workshop taart maken (geannuleerd)
Nationale Burendag – volwassenen + jeugd
Workshop macramé (geannuleerd)
Informatieavond inbraakpreventie
Bloemschikken - volwassenen
Workshop sieraden maken - volwassenen
Spooktocht – jeugd
Bloemschikken - volwassenen
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4 Financiën
4.1. Toelichting overzicht inkomsten + uitgaven
Op financieel vlak is er voor een aantal (grote) posten niet uitgegeven wat er begroot stond. Dit geldt
onder andere voor de Heikant en Verkeer. Dit zijn commissies die stil liggen doordat er
onduidelijkheid is over de voortgang of door privéomstandigheden van vrijwilligers. We hopen dit in
2020 weer op te kunnen pakken en daar ook in te kunnen investeren. Het gereserveerde geld staat
geboekt voor het moment waarop de status van de commissie verandert.
In de bijlage van dit jaarverslag vindt u een financieel overzicht van 2019 en de begroting van 2020
waarbij rekening is gehouden met het te ontvangen subsidiebedrag.
Voor vragen of toelichtingen over dit overzicht kunt u contact opnemen met:
Claudia van Dijk: voorzitter@wijkraadgennep-zuid.nl
of
William Verbruggen: penningmeester@wijkraadgennep-zuid.nl

5. Overige zaken
5.1 Wijkondersteuner:
Na de zomervakantie hebben we Michelle Janssen uitgenodigd om in gesprek te gaan met de
Wijkraad over taken en werkzaamheden van (betaalde) wijkondersteuner. Na overleg met de
gemeente is Michelle vanaf 1 januari 2020 officieel bij de Wijkraad in dienst. I.v.m. voorbereiding,
overdracht vanuit het ideeënhuis en afstemming betreft taken/werkzaamheden is er begin 2020 nog
met terugwerkende kracht een betaling verricht.
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