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Woord vooraf  

“Durf te vernieuwen” is de slogan van de campagne van D66 Gennep voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Een 

campagne die gebaseerd is op het verkiezingsprogramma dat je nu in handen hebt. Dit verkiezingsprogramma is tot stand 

gekomen door inbreng van al onze leden. Door een recente flinke aanwas in ons ledenbestand betekent dat een vernieuwde 

kijk op de gemeentepolitiek. Zij willen met hun ideeën een nieuw geluid laten doorklinken.  

 

Daarom hebben we gekozen voor een gedurfde kieslijst. De verkiesbare plaatsen worden, onder aanvoering van lijsttrekker 

Arjen Mehlkop, ingevuld door leden met een frisse kijk op de maatschappij. Nieuwe mannen en vrouwen met een nieuw 

perspectief op de samenleving die samenwerken met leden met veel politieke ervaring en dossierkennis over de gemeente 

Gennep. Dat maakt jouw keus voor D66 bij deze gemeenteraadsverkiezing bijzonder. Jij geeft D66 Gennep daarmee de kans 

vernieuwende en verfrissende ideeën, samen met jou, in de komende raadsperiode te realiseren.  

 

Dit progressieve verkiezingsprogramma geeft aan wat wij willen voor de gemeente Gennep: een goed bereikbare, schone, 

groene en sociale gemeenschap. Een samenleving die voor elkaar zorgt, nu en in de toekomst, waar iedereen vrij is maar we 

niemand laten vallen. Dit verkiezingsprogramma is door de aanwezige leden van D66 Gennep vastgesteld, tijdens de 

gezamenlijke (online) Algemene Afdelingsvergadering van 8 december 2021. 

 

Afdelingsbestuur D66 Gennep, 

Ed Vandermeulen en Jacques Lamé 

 

 

 
De eerste zeven kandidaten van onze lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.  

Vlnr: Mariska van den Hoogen, Paulus Blom, Nicoline Mulder, Laurens Hoetink, Arjen Mehlkop, Dennis de Jager, Anke Sonnemans 
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Inleiding 

Voor wie zijn wij er? 

D66 Gennep is een sociaalliberale partij. Dat betekent dat we steeds streven naar een sociaal én natuurlijk klimaat waarin 

iedere inwoner van de gemeente Gennep zich prettig voelt; als individu én als onderdeel van onze gemeenschap. Iedere 

inwoner: dat is ambitieus, maar voor D66 Gennep van essentieel belang. Of je nu werkt of werkeloos bent, ziek bent of 

gezond, ondernemer of in loondienst, jong of oud, wel of niet mobiel, inwoner van de gemeente Gennep in hart en nieren of 

frisse nieuwkomer: wij laten niemand vallen! We zoeken steeds weer de dialoog op zodat iedereen zich prettig voelt in de 

gemeente Gennep, in welke rol dan ook.  

 

Waar staan we voor? 

D66 Gennep gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft. Je bent pas vrij als iedereen dat is. Vrij 

zijn begint met onderwijs en een goede en gezonde leefomgeving. Daarom zet D66 Gennep zich met veel durf in voor een 

groene en sociale gemeente. Dat betekent dat we er alles aan doen om jouw woon-, werk- en vrije tijdsomgeving prettig te 

maken in alle opzichten. We vertalen dat in een sociale omgeving waar de mensen fijn met elkaar omgaan, in een groene 

omgeving waar je met plezier woont en in een welvarende omgeving waar ontwikkelkansen zijn voor iedereen. 

 

Wat zijn onze waarden? 

Alles wat we doen baseren we op vijf waarden die zijn afgeleid van de landelijke richtingwijzers van D66. We gebruiken ze als 

toetssteen om te bepalen of we doen wat we jou beloven. Daar mag je ons altijd op aanspreken! Onze waarden zijn: 
 

• Vernieuwend denken; wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg. Om goede veranderingen voor elkaar te krijgen gaan we 

zaken anders doen; progressief. We durven van het gebaande pad af te wijken en aan de kaak te stellen.  

• Vertrouwen op de eigen kracht van onze inwoners; we gaan uit van wat iemand wel kan, van wat een organisatie zelf kan en 

laten de gemeente dat verder ondersteunen. 

• Denken over (gemeente)grenzen heen; grenzen met andere gemeenten en Duitsland zijn slechts strepen op een kaart. We 

streven ernaar altijd naar ‘een goede buur’ te zijn en zoeken naar het gemeenschappelijke. 

• Werken aan een duurzame gemeente; in grote vraagstukken (zoals klimaat, energietransitie en sociale ontwikkeling) maken we 

keuzes waarbij we ook de belangen van toekomstige generaties in acht nemen. We denken groot, maar handelen klein. 

We zetten haalbare kleine stappen in de goede richting.  

• Zorgen voor een inclusieve gemeenschap; we willen dat zoveel mogelijk mensen meedoen in het maatschappelijk en 

economisch proces. Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid.  

 

Wat zijn onze plannen voor jou?  

We hebben voor de invulling van dit programma veel inwoners uit alle kernen gesproken en zijn dankbaar voor de mooie 

gesprekken en input die we gekregen hebben op thema’s uit ons programma. Onze plannen zijn verdeeld over zes thema’s 

met bij elk thema de belangrijkste onderwerpen en de concrete punten waar we ons met veel energie voor in gaan zetten. 

Benieuwd naar wat D66 voor jouw kern gaat doen? Kijk dan op onze website: https://d66.nl/gennep. 

 

Onze thema’s zijn: 

1. Samenwerken en besturen 

2. Natuur en duurzaamheid 

3. Leefomgeving 

4. Onderwijs en zorg 

5. Sport, cultuur en vrije tijd 

6. Ondernemen 

https://d66.nl/gennep
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1    Samenwerken en besturen  

Het vertrouwen in de politiek is laag. Wij zetten ons de komende jaren in om dit vertrouwen te herstellen. Hiervoor willen we 

inwoners en ondernemers veel meer betrekken bij gemeentelijke beslissingen en beleid. Dat begint bij onszelf door ons nog 

beter op te stellen als volksvertegenwoordiger en verbinder. 

Een sterke lokale democratie is een eerste vereiste om plannen, die door inwoners van de gemeente worden gedragen, te 

verwezenlijken. Om dat te bereiken moet een gemeenteraad een gezamenlijke visie en ambitie hebben. Hoe verschillend de 

meningen van diverse partijen ook zijn. D66 Gennep wil daarom pleiten voor een collegeprogramma waarin we samen met alle 

partijen vooruit kunnen gaan. Daarbij zoeken we naar de overeenkomsten en zorgen dat iedereen mee kan doen. 

Een betrouwbare overheid is volgens ons een duidelijke, open en begrijpelijke overheid. Meedenken en praten moet iets zijn 

wat vanzelfsprekend is. Voor een prettige samenleving is goede communicatie essentieel. Die communicatie moet niet alleen 

helder en betrouwbaar zijn, maar ook begrijpelijk voor iedereen. D66 Gennep wil daarom forse bestuurlijke vernieuwing. 

Daarom besteden we extra aandacht aan de manier van communiceren, de relatie met het gemeentebestuur en de waarde 

van initiatieven die van de inwoners komen. We bouwen een lokale overheid die open is, mensen betrekt, naar ze luistert, ze 

serieus neemt. Een lokale overheid die dorpsraden en de adviesraad sociaal domein heel serieus neemt. We bouwen een 

lokale overheid waar burgerinitiatieven meer dan welkom zijn en het ambtelijk apparaat daarbij faciliteert. 

 

1.1 Van inspraak naar samenspraak 

Inwoners weten vaak het beste wat goed is voor hun kern en daarom moet de gemeente ze in een vroeg stadium betrekken 

bij de plannen. Niet alleen inspraak, maar samenspraak. Zo zorgen we samen voor leefbare kernen, meer draagvlak en 

uiteindelijk ook een soepelere realisatie. Samen met inwoners maken we afspraken over inclusiviteit, duurzaamheid, 

leefbaarheid en vergroening van onze kernen.  

- We willen dat de gemeente een feedbacksysteem voor door haar verleende services instelt. Hierdoor wordt de kwaliteit 

van de dienstverlening inzichtelijker. Daardoor wordt de beleving van de inwoners over het “van het kastje naar de muur 

sturen” of “het niet gehoord worden” door de gemeentelijke organisatie actief gemonitord en verholpen. 

- Wij willen dat er meer belang wordt gegeven aan een burgerinitiatief. Wij maken het mogelijk dat inwoners van onze 

gemeenten een ‘burgeramendement’ kunnen indienen op elk voorstel in de raad. Een burgeramendement vereist een 

vervolg van het college van B&W en gemeenteraad. 

- We initiëren een burgerforum in onze gemeente waar ingelote inwoners van de gemeente Gennep mee kunnen praten. Zo 

kan de gemeenteraad een besluit met draagvlak nemen. Die ingelote inwoners van de gemeente Gennep krijgen tijd en 

ruimte om advies en informatie in te winnen van experts over het onderwerp. Tenslotte brengt het burgerforum een 

weloverwogen advies uit aan de gemeenteraad. 

 

1.2 Participatie en burgerinitiatieven 

D66 Gennep is een groot voorstander en stimulator van burgerinitiatieven en participatie van inwoners in hun gemeente. We 

werken aan een lokale overheid die open is, mensen betrekt, naar ze luistert, ze serieus neemt. We bouwen aan een lokale 

overheid waar burgerinitiatieven meer dan welkom zijn en het ambtelijk apparaat daarin faciliteert. 

- Op alle gebieden, van cultuur tot zorg en van natuur tot economie, gaan we met de inwoners van onze gemeente om tafel 

om naar hun wensen en ideeën te luisteren. De gemeente heeft daar een grote faciliterende rol in. 

- We streven naar een lokale overheid die dorpsraden een belangrijke stem geeft bij gemeentelijke plannen en die de ASD 

(adviesraad sociaal domein) serieus neemt. 

- Niet alle kennis en kracht tot realisatie is binnen onze gemeente zomaar voor handen. Daarom bezinnen we ons op onze 

positie in de regio en onderzoeken we de mogelijkheden tot samenwerking en fuseren.  Daarnaast maken we zonder 

schroom gebruik van andere intergemeentelijke deskundigen. 
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1.3 Gemeenschapsgeld 

D66 Gennep kiest voor een financieel beleid dat zich richt op een sterke en solide gemeente voor nu en in de toekomst. Op 

basis van een juist beeld van de financiële middelen worden er zorgvuldig keuzes gemaakt voor diensten en investeringen 

waarbij geen schulden worden neergelegd bij toekomstige generaties. Activiteiten moeten kritisch tegen het licht worden 

gehouden om de gemeentelijke belastingen in toom te houden. 

- Inwoners geven we meer zeggenschap over de besteding van gemeenschapsgeld in hun kern door het toekennen van 

een wijkbudget. Zij weten samen immers het best wat zij in hun eigen omgeving echt nodig hebben. 

- We schaffen de hondenbelasting af omdat niet duidelijk kan worden gemaakt waar dit geld aan ten goede komt.  

- Door tal van voorstellen, initiatieven en voornemens uit dit verkiezingsprogramma te realiseren kan het 

gemeenschapsgeld beter, duurzamer en socialer worden ingezet. 
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2  Natuur en duurzaamheid 
 

Wereldwijd hebben we te maken met een groot en complex klimaatvraagstuk. D66 Gennep werkt actief aan bewustwording 

hiervan en zet in op meer educatie hierover. Zo’n complex vraagstuk vraagt om anders denken. Het traditionele denken in termen 

van groei en ‘steeds meer’ zullen we moeten doorbreken. Wij hechten veel waarde aan hergebruik en bewust omgaan met 

grondstoffen en producten en alle consequenties die daaraan verbonden zijn. Dat betekent anders denken over zaken als afval, 

verkeer, energie en natuur. Ook op gemeentelijk niveau kan en moet dit thema aangepakt worden.  

D66 Gennep stimuleert integraal beleid op natuur en duurzaamheid. Lokaal kopen stimuleren, restafval reduceren, circulair 

ondernemen (ondernemen waarbij afval wordt hergebruikt) belonen, een repaircafé opzetten, bewustzijn al op jonge leeftijd 

meegeven en natuureducatie integreren in tal van zaken. Het is zomaar een greep uit concrete onderwerpen die kunnen helpen 

om op lokaal niveau het klimaatvraagstuk te kunnen aanpakken. Duurzaamheid is voor ons meer dan alleen het terugdringen 

van CO2 uitstoot, het is een grondhouding die vraagt om anders te gaan denken. Daarom gaan natuur en duurzaamheid over 

lange termijn denken. Visie ontwikkelen, denken over de toekomst van onze (klein)kinderen en minder ad hoc beleid. Werken 

aan natuur en duurzaamheid betekent zorgdragen voor je groene woonomgeving in de breedste zin van het woord. En daar is 

iedereen verantwoordelijk voor. 

2.1 Natuurlijk groen 

Bij natuur denken we in eerste instantie aan groene bossen en mooie wandelgebieden. Die kent onze gemeente volop. Daar 

moeten we zuinig op zijn. Maar natuur gaat ook over meer groen in de wijken, zorg voor de lokale natuurgebieden, aandacht 

vragen voor subsidiemogelijkheden met betrekking tot bijvoorbeeld warmtepompen, moestuinen en kleinschalige initiatieven 

op het gebied van duurzaamheid belonen en het stimuleren. Natuur gaat over lange termijn denken. Visie ontwikkelen, denken 

over de toekomst van onze (klein)kinderen en minder ad hoc beleid. 

- We zijn zuinig op de mooie natuurgebieden in en rondom onze gemeente. Dat vereist een goede en actieve samenwerking 

tussen gemeente, Waterschap Limburg, Limburgs Landschap, de Limburgse Genootschappen, IVN, Natuurmonumenten, 

Staatsbosbeheer en KNNV. Die samenwerking is belangrijker dan ooit en niet vrijblijvend. We hebben een gezamenlijk 

belang.  

- Het bestaande Duurzaam Bouwloket krijgt een forse uitbreiding. Er komt een informatiecentrum waar inwoners met alle 

vragen over duurzaamheid en milieu terecht kunnen. We willen iedereen kunnen ontvangen, van jong tot oud. Het 

informatiecentrum gaat pro-actief informatie geven over duurzaam bouwen maar ook over hoe je zo min mogelijk afval 

produceert en wat je allemaal zelf kunt doen om zo duurzaam mogelijk te leven. Daarnaast willen we ook dat het 

uitnodigender en toegankelijker wordt. 

- Natuur gaat iedereen aan het hart. Inwoners hebben vaak goede ideeën voor behoud en verbetering. Wij willen initiatieven 

van inwoners op het gebied van natuur en milieu (zoals bijvoorbeeld moestuinieren) belonen en op eenvoudige manier 

door de gemeente laten faciliteren.  

- Oog voor natuurbehoud betekent ook vervuiling tegengaan door voldoende afvalbakken die frequent geleegd worden.  

- Meer mensen kunnen genieten van de natuur door de omgeving van de Maas en Niers toegankelijker te maken, 

bijvoorbeeld door middel van paden, bankjes en meer mogelijkheden om het water op te gaan.   

- Graag willen veel meer en proactieve ondersteuning voor agrariërs, ondernemers, woningbouwcorporaties en 

maatschappelijke organisaties bij het verduurzamen, circulair en toekomst bestendig maken van hun (bedrijfsmatige) 

activiteiten.   
- Stichting Steenbreek is een kennis- en netwerkorganisatie voor gemeenten en heeft tot doel de trend van de verstening 

af te remmen en onze leefomgeving duurzaam te vergroenen. Door meer bomen- struiken en bloemenhagen voor 

insecten, vlinders en vogels te planten gaat het hele ecosysteem erop vooruit. We zien graag dat de gemeente Gennep 

hier actiever aan meedoet. 
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2.2 Duurzaamheid 

Natuur en duurzaamheid gaat vaak hand in hand. Logisch, want een groenere wereld is niet van de één op andere dag 

gerealiseerd, maar vraagt een langetermijnvisie. Duurzaam werken en denken betekent visie ontwikkelen, denken over de 

toekomst van onze (klein)kinderen en minder ad hoc beleid. Dat is geen op zichzelf staand onderdeel, maar vormt de basis 

voor het werken en denken in alle thema’s. 

- Een betere wereld in termen van duurzaamheid begint bij bewustwording. Daarom willen we een groter bewustzijn 

creëren bij inwoners, bestuur en organisatie en vragen in eerste instantie aandacht voor de noodzaak van duurzaamheid 

en een circulaire economie. Zo kunnen we nog beter stappen maken met duurzaamheid. De gemeentelijke organisatie 

heeft hierin een voorbeeldrol en we willen dan ook dat deze in 2030 klimaatneutraal is. 

- We willen dat alle inwoners mee kunnen doen met de energietransitie. Iedereen moet kunnen participeren in 

energieprojecten. Financiering van rendabele duurzaamheidsmaatregelen (isolatie, zonnepanelen, groene daken…) moet 

voor iedereen beschikbaar komen. En ook huurders krijgen toegang tot gemeentelijke regelingen zoals subsidies en gratis 

advies. 

- Naast een focus op bewustwording zien we nu graag gemeentelijk langetermijnbeleid op afvalreductie om het restafval 

per inwoner drastisch te reduceren. We willen aandacht voor toepassingsoplossingen zoals composteren en betalen per 

kilo in plaats van per leging. 

- Ook zien we graag beleid gericht op integrale duurzaamheid. Dat kan door duurzaamheid te integreren in alle thema’s op 

de politieke agenda. 

- Wij sluiten aan bij landelijke ontwikkelingen en willen daarom onderzoeken of en hoe we het gebruik van (elektrische) 

deelauto’s kunnen faciliteren en stimuleren.  

- Om goede voornemens te kunnen doen slagen hebben we een goed lange termijnplan nodig die de toename van 

elektrische auto’s vraagt en realiseren we meer laadpalen voor auto’s in de gemeente, met name in buurten waar 

bewoners niet in staat zijn om zelf op eigen grond een laadpaal te installeren. We willen hierbij ook de mogelijkheden van 

de integratie van laden en verlichten onderzoeken. 

- Evenzo willen we meer initiatieven voor zonnepanelen op (stal)daken, en samenwerkingen tussen bedrijven in zonne-

energieprojecten stimuleren. Belangrijk is hierbij dat we bij de provincie aandacht blijven vragen voor het huidige gebrek 

aan ruimte op het energienet voor terug levering door bedrijven. 

- Om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen willen we dat de gemeente haar inwoners actief gaat wijzen op, en helpen 

bij de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking. De SCE ondersteunt burgerinitiatieven om te komen tot projecten 

voor duurzame energie zoals collectieve zonnepanelen voor particulieren. 

- Om onnodige kosten en CO2 uitstoot tegen te gaan en lichtvervuiling te verminderen gaan we de straatverlichting 

versneld moderniseren, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Denk hierbij aan ledverlichting en bewegingssensoren. 

- We willen burgerinitiatieven stimuleren waarbij vergroening van een kern, wijk of buurt uitgangspunt is en waarbij volop 

ruimte is om te spelen en te bewegen. 
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3  Leefomgeving  
 

Iedereen heeft recht op een passend en betaalbaar onderkomen. Een plek waar je je veilig en thuis voelt. Maar de woningmarkt 

‘zit op slot’. Daarmee is het thema ‘wonen’ belangrijker dan ooit. Ook in de gemeente Gennep heeft iedereen recht op een 

gezonde en veilige woonplek. Dus ook jongeren die het huis uit willen, jongvolwassenen die een gezinshuis willen en de ouderen 

die willen doorstromen naar een (kleinere) levensloopbestendige woning. Statushouders, tijdelijke arbeidsmigranten, iedereen 

verdient zo’n plek. 

De gemeente Gennep is te mooi om helemaal vol te bouwen en wil tegelijkertijd gastvrij zijn naar iedereen die hier wil wonen. 

Dus we moeten doorpakken maar ook creatief en slim omgaan met woonwensen van eenieder. D66 Gennep zoekt naar 

vernieuwende, zo ‘groen’ mogelijke woonconcepten in alle kernen die hieraan bijdragen. Ook is het nieuwbouw niet het enige 

antwoord, we moeten breder inzetten op alternatieven zoals bijvoorbeeld het splitsen van woningen en het nog makkelijker 

maken van het plaatsen van mantelzorgwoningen. Ook de bestaande woningen kennen de nodige uitdagingen. Verduurzaming 

is voor veel woningen noodzakelijk en dit kan en moet nog meer gestimuleerd worden. Dit gaat wat ons betreft niet alleen om 

de mensen in koopwoningen, maar ook zeker voor de huurders. 

Echt fijn wonen, maar ook werken en recreëren, kan pas als je je ook veilig voelt. D66 Gennep vraagt dan ook volop aandacht 

voor verkeersveiligheid voor iedereen: voor automobilisten, fietsers, voetgangers, mensen in een rolstoel of met een rollator, 

kinderen en alle andere doelgroepen die veilig van hun huis naar het werk, de school, de winkels of de horeca willen gaan. 

3.1 Een gezonde mix van woonvormen 

Het bouwen van meer starters- en seniorenwoningen biedt ook in onze gemeente een deel van de oplossing voor het 

woonprobleem. Maar er zijn meerdere oplossingsrichtingen en creatieve woonvormen. Voor de leefbaarheid is het essentieel 

dat bepaalde faciliteiten intact blijven. En door (nieuwe) jonge inwoners woonruimte te bieden kunnen we de vergrijzing in ons 

gebied beter opvangen en dus ook de leefbaarheid intact houden. 

- Zonder concrete stip op de horizon blijven we ad-hoc keuzes maken. Wij willen een geïntegreerde duurzame visie op 

wonen, werken, ondernemen, recreëren en natuur voor 2035 die op alle fronten in elkaar past. Allen op deze manier 

kunnen we echt gaan bouwen en werken aan de toekomst in plaats van aan plannen en projecten. 

- In alternatieve woonconcepten zien we een deel van de oplossing. We streven naar zoveel mogelijk nieuwe woningen, 

met een ruime hoeveelheid alternatieve woonconcepten. Zo ontstaat een gezonde mix van mantelzorgwoningen, studio’s, 

tiny houses, tijdelijke woningen, gesplitste woningen en starters- en seniorenwoningen. 

- We willen lokale ontwikkelingen als Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en andere vormen zoals crowdfunding 

stimuleren en zorgen dat deze meer aandacht krijgen en professioneel ondersteund worden door het ambtelijk apparaat. 

- We vragen meer aandacht voor de bestaande woningvoorraad door woningsplitsen te stimuleren, door wonen in 

bijgebouwen toe te staan en door het plaatsen van (pre)mantelzorgwoningen eenvoudiger te maken. Wij steunen ook 

andere initiatieven waardoor de bestaande woningvoorraad efficiënter benut wordt en kijken we hoe langdurig 

leegstaande (bedrijfspanden) mogelijkheden bieden voor bewoning. 
- We zetten in op meer ondersteuning voor doorstroming van senioren. Er zijn ontzettend veel vragen en praktische zaken 

waardoor senioren liever gewoon op hun vertrouwende plek blijven. Door de inzet van een seniorencoach die informeert 

en mee organiseert kunnen we de drempel om door te stromen verlagen. Door actief de regie te voeren willen we samen 

met corporaties en ontwikkelaars zoveel mogelijk senioren helpen in hun eigen omgeving te blijven wonen.   

- Voor de woningtransitie kiezen we niet automatisch voor renovatie. Belangrijk is dat er altijd een wijkgerichte aanpak is 

waar er goed gekeken wordt naar de veranderende woonbehoefte en de renovatiemogelijkheden.  

- Voor bouwlocaties kijken we binnen én buiten de kerngrenzen. We kijken over de grens van de bebouwde kom heen en 

nemen daarbij het bouwen van extra woningen in het buitengebied – maar niet natuurgebieden – in serieuze overweging.  

- We willen de mogelijkheden van een groenfonds onderzoeken. Zo zijn woningbouw en natuur aan elkaar verbonden. In 

een groenfonds worden financiële bijdragen gestort door bijvoorbeeld particulieren, bedrijven of ontwikkelaars. Het fonds 

mag alleen gebruikt kan worden voor groenprojecten binnen de gemeente. 
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- Om starters een eerlijke kans te geven stellen we een zelfbewoningsplicht voor van vijf jaar voor een starterswoning. 

- De gemeentelijke procedures worden als traag en complex ervaren. We richten ons op het versterken van het ambtelijk 

apparaat op dit vlak, zodat er meer en sneller woningen ontwikkeld kunnen worden.  

- Eigenaren, woningcorporaties en (ver)huurders van zowel nieuwbouw als bestaande bouwen moeten uitgedaagd worden 

hun panden te vergroenen. Dit zorgt voor een prettige leefomgeving en is ook nog eens goed voor het milieu. Inwoners 

mogen veel meer ondersteuning krijgen in het zetten van stappen in de verduurzaming van hun woning. Zowel qua 

informatie over de mogelijkheden als financiering moeten er meer mogelijkheden komen vanuit de gemeente. 

 

3.2 Een veilige leefomgeving 

Inwoners van de gemeente Gennep ervaren hun woonplek als een veilige omgeving. Vanzelfsprekend willen we dit gevoel van 

veiligheid behouden, zowel in het echte leven als online. Voor ons is preventie met een duurzaam karakter daarin het eerste 

aangrijpingspunt en samenwerking het belangrijkste middel.  

- Tegelijk met de veiligheid waarborgen we de privacy van de inwoners zo veel als mogelijk. Om beide te bewerkstelligen 

staan we open voor cameratoezicht op kwetsbare locaties, maar altijd in overleg met betrokkenen.  

- Het bestaande gevoel van een veilige leefomgeving ondersteunen we door intensieve betrokkenheid van inwoners bij 

situaties die deze veiligheid mogelijk aantasten. We streven naar korte – preventieve -lijnen met de wijkagent juist om 

overlast en onveiligheid te voorkomen.   

- Soms is er overlast in een wijk. Samen met omwonenden, gemeente en politie moet er gezocht worden naar de reden 

achter de overlast. Door goed te luisteren komen we tot passende oplossingen voor iedereen.  

- We begrijpen de potentiële problematiek rondom zaken zoals een coffeeshop. We kijken we breed naar mogelijkheden 

voor coffeeshops in een groter gebied dan enkel onze gemeente.  We staan niet persé afwijzend tegenover het afgeven 

van vergunningen voor een coffeeshop, maar blijven daarover in gesprek met buurgemeenten (ook in Duitsland). 

- De aanrijtijden van de ambulances in onze regio blijft een punt van zorg. Wij blijven ons inzetten voor een lokale oplossing. 

 

3.3 Infrastructuur en veiligheid 

Of je nu te voet, met de fiets, auto of met welk vervoermiddel ook op pad gaat: verkeersveiligheid staat voorop! Veilig verkeer 

vraagt om een goede en logische infrastructuur, goede paden en wegen én om verkeersgebruikers die hun verantwoordelijk-

heid nemen. Door een goede afstemming van beleid, uitvoering en verantwoordelijkheid maken we onze gemeente veilig.   

- Met hulp van deskundigen en in samenspraak met inwoners ontwikkelen we een toekomstvisie ‘verkeersveiligheid’, 

integraal voor de gemeente Gennep en met specifieke aandacht voor elke kern. 

- Fietsen moet zoveel mogelijk gestimuleerd worden in onze gemeente. Daarom investeren wij in de fietsinfrastructuur. 

Deze moet uitgebreid, maar ook gemoderniseerd worden om de toename van (elektrische) fietsen aan te kunnen. We 

blijven ons inzetten om het fietspad langs de brug naar Oeffelt te verbreden.  

- Extra aandacht vragen we voor veilige routes naar en in de omgeving van de verschillende scholen, waarbij het 

uitgangspunt is dat kinderen altijd veilig naar school moeten kunnen wandelen of fietsen. 

- Ook de voetgangers zijn een belangrijk onderdeel van het verkeer: zij moeten veilig in onze gemeente kunnen lopen.  

- In samenspraak met bewoners zoeken we oplossingen voor drukke en gevaarlijke verkeersituaties. Denk hierbij oa. aan de 

kruising Nijmeegseweg/Ottersumseweg, Hoofdstraat, St. Janstraat, Zwarteweg, Kleefseweg, Zuid-oostwal en Niersweg.  

- We zetten ons in voor het behouden van bestaande ov-verbindingen en de Wensbus. 

- Wij willen dat de gehele bebouwde kom een 30 kilometer zone wordt en de 50 kilometer weg de uitzondering is. Alleen 

een 50 kilometer weg als dit nodig is voor de doorstroming van het verkeer. Wanneer fietsers en auto’s samen de weg 

delen is er altijd sprake van een 30 kilometer weg. 

- We zijn nog steeds geen voorstander van de huidige oplossing van de rondweg in Milsbeek en blijven zoeken naar 

alternatieve en integrale oplossingen voor de problemen bij de Zwarteweg, ook in relatie tot omwonenden, uitstoot van 

CO2, natuur en toekomstplannen. 
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4 Onderwijs en zorg 
 

D66 laat iedereen vrij maar niemand vallen! We gaan daarbij uit van de eigen kracht van onze inwoners. We streven naar een 

sociaal, veilig én natuurlijk klimaat waarin iedere inwoner van de gemeente zich prettig voelt en zich kan ontwikkelen, van 

basisscholen tot zorgcentra. Met kunst-, cultuur- en natuureducatie voor een betere leefomgeving. En met een 

ombudsman/vrouw die hulpbehoevenden de weg wijst in de talrijke mogelijkheden die de gemeente Gennep op het gebied van 

zorg te bieden heeft.  

Goed onderwijs vormt de basis voor een vrije samenleving waarin onze jeugd tot zijn recht kan komen. Door onderwijs kan de 

jeugd haar mogelijkheden leren kennen en hun talenten ontwikkelen. Onderwijs. Klaar te zijn om de toekomst aan te kunnen in 

een wereld die steeds sneller lijkt te veranderen.  

Uitgaan van de kracht van de inwoners betekent dat we direct contact faciliteren tussen jongeren en beleidsmakers, tussen 

ouderen en het hulpverleningsapparaat, en tussen ouders en professionals in het sociaal domein. We gaan steeds weer in 

dialoog met belanghebbenden en ambtelijk apparaat zodat iedereen erbij hoort onze gemeente, in welke rol dan ook. 

De zorgen en verwachtingen van onze jeugd dienen veel en voortdurend aandacht te krijgen. Onderwerpen als 

kansenongelijkheid, klimaat, armoede, woningmarkt, arbeid hebben grote invloed op de toekomst van onze kinderen. We zijn 

daar pas over tevreden als we de goede dingen samendoen en die dingen ook goed doen. 

 

4.1 Iedereen gezond  

Bovenal wensen we iedereen een gezond leven. Daar waar dat niet lukt investeren we stevig in zorg en welzijn. We werken 

daarbij vanuit het idee dat mensen vanuit eigen kracht, verantwoordelijkheid en regie werken aan hun gezondheid en 

mogelijkheden. Wij zien gezondheid hierbij als het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale 

levensuitdagingen om te gaan en hier zoveel mogelijk zelf regie in te hebben. We investeren in preventie, willen van nazorg naar 

voorzorg en staan voor een integrale gezondheidsaanpak om de slagvaardigheid van zorg en welzijn te vergroten. 

- Wij kiezen voor vertrouwen als uitgangspunt bij dienstverlening door de gemeente aan inwoners. We zijn helder in wat we 

van elkaar verwachten en streven naar kortere, duidelijke lijnen voor alle vormen van de zorg, van jeugdzorg tot z-zorg. 

- Gezien dit complexe werkterrein en de meervoudige problematiek investeren we in een vitaal, betrokken team wat naast 

onze inwoners staat en welke makkelijk bereikbaar en toegankelijk is. Voor een breed scala aan vraagstukken op het gebied 

van zorg en welzijn, opvoeden, opgroeien, werk en inkomen zien we “team toegang” als eerste aanspreekpunt.  

- Inwoners voelen zich niet altijd goed gezien, gehoord of veilig als zij een klacht hebben binnen het sociaal domein. Daarom 

stellen we een onafhankelijk ombudspersoon aan waar zij terecht kunnen. 

- De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is een goed orgaan maar moet versterkt en uitgebouwd worden. Bij de ASD zien we 

ook de gevraagde en ongevraagde advisering over gehandicaptenvoorzieningen en -beleid belegd. De ASD moet daartoe 

ambtelijk goed ondersteund en gefaciliteerd worden.   

- Zorg begint bij signaleren. Vroegtijdig signalering van zorgbehoeften en goede begeleiding bij de aanpak is in ieders belang. 

Daarom zetten we in op nog meer aandacht voor de preventieve aanpak van zorg stukken. 

- We streven naar openbare, bruikbare en rolstoelvriendelijke toiletten in de hele gemeente.  

- Door goede voorlichting en veel openheid willen we het stigma op schulden – ook bij ZZP’ers – verminderen om er te 

voorkomen dat zo schulden ontstaan of escaleren. Dit begint al bij onze jongeren zodat ze een goede start in hun volwassen 

leven kunnen maken. Wij willen dat onze gemeente deelneemt aan NVVK Arrangement voor schuldhulpverlening waardoor 

schuldenrust ontstaat, schulden sneller afgehandeld worden en mensen de draad van hun leven weer op kunnen pakken.  

- Wij gaan voor een positieve en menselijke benadering van mensen en willen daarom experimenteren met alternatieve 

aanpakken voor de participatiewet die leiden tot meer maatschappelijk rendement. Een ruimere bijverdienregeling en meer 

maatwerk zijn hiervoor voor ons eerste stappen. We zetten ervaringsdeskundigen in als werkcoaches. 

- Wij zijn trots op onze intergemeentelijke werkvoorziening (uitbesteed bij INTOS) en zien dit als een belangrijk onderdeel 

voor de uitvoering van de participatiewet. We blijven hierin in investeren. 
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4.2 De jeugd en de toekomst 

Om kinderen en jongeren kansrijk te laten opgroeien is een brede blik en integrale aanpak nodig. We willen de zorgen en 

verwachtingen van onze kinderen en jongeren serieus nemen en ze toekomstperspectief bieden. Onderwerpen als 

kansenongelijkheid, klimaatverandering, armoede en woningnood hebben grote invloed op de toekomst van onze kinderen. Wij 

zijn pas tevreden over de inzet van de gemeente als we de goede dingen doen en die dingen ook goed doen. 

- We zien graag dat de gemeente een sterke rol als regisseur op zich neemt en zorgt voor een krachtig netwerk van 

maatschappelijke partners rondom het leven van kinderen en jongeren om zo samen tot een breed gedragen jeugdbeleid 

te komen. Hierbij staat vertrouwen, samenwerken en eigen kracht centraal. 

- Door het neerzetten van een sterke eerste lijn hulpverlening (team toegang) binnen onze gemeente die makkelijk 

benaderbaar is en gericht op het tijdig ondervangen van hulpvragen houden we het beroep op specialistische hulp beperkt. 

Wij zien graag een sterke en makkelijk toegankelijke gemeente waar ouders voor hulp terecht kunnen.  

- Bij uithuisplaatsingen plaatsen we jeugdigen zoveel mogelijk in gezinshuizen en pleegzorg. Kinderen en jongeren moeten 

dicht bij huis kunnen blijven. Hiervoor zal ook ingezet moeten worden op de werving van deze plekken binnen de gemeente.  

- We gaan samen met verenigingen en clubs in gesprek en investeren in hoe we hen kunnen ondersteunen in hun 

medeverantwoordelijkheid bij de aandacht voor kinderen en jongeren. Zo wordt er vroegtijdig gesignaleerd wanneer 

kinderen buiten de gemeenschap dreigen te vallen.   

- We overleggen met de tieners en jongeren in alle kernen (door middel van jongerenwerkers, dorpsraden, 

dorpsondersteuners of andere rollen). Op deze manier past de invulling van bijvoorbeeld speelplaatsen en 

ontmoetingsplaatsen, ook echt bij de wensen van de jeugd. 

- We willen dat de jeugd toegang blijft krijgen tot activiteiten als sport, muziek, cultuur en welzijn. 

 

4.3 Goed onderwijs voor iedereen 

Iedereen, dus ook alle kinderen en jongeren in onze gemeente, hebben recht op gelijke kansen. Goed onderwijs is hiervoor een 

eerste voorwaarde. Leerlingen moeten dezelfde mogelijkheden hebben om gebruik te maken van (onderwijs-)voorzieningen en 

deel kunnen nemen aan activiteiten. Wij zetten in op het behoud van scholen in alle kernen en een divers onderwijsaanbod voor 

basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs in onze gemeente zodat ouders en kinderen de beste keuze voor henzelf kunnen 

blijven maken.  

- In onze gemeente willen we in alle kernen het primaire onderwijs behouden en er dient een breed onderwijsaanbod in het 

voortgezet onderwijs, van praktijkonderwijs tot en met VWO, te blijven. 

- Wij vragen meer aandacht voor samenwerking en ondersteuning in het speciaal onderwijs. We blijven nog steeds 

enthousiast over de oorspronkelijke gedachte van het KEC (Kind Educatie Centrum, alle kinderen onder één dak). Samen 

met scholen blijven we zoeken naar mogelijkheden voor realisatie van deze gedachten.  

- In samenwerking met de scholen zorgen we voor goede, gezonde en duurzame gebouwen - nu en op de lange termijn - die 

voldoen aan de kwaliteitsnormen en energieneutraal worden.  

- Wij willen dat alle scholen rond thema’s als vooroordelen, discriminatie, racisme, pesten, seksuele diversiteit en gender 

voorlichting geven om taboes te doorbreken, leerlingen dichter bij elkaar te brengen en te zorgen voor een veilige sfeer op 

school. 

- We initiëren en ondersteunen initiatieven waarbij ondernemers samen werken met scholen om hun kennis over natuur, 

milieu, gezonde voeding, techniek en de zorg te delen. Ook gaan we op zoek hoe we hen meer onderling kunnen verbinden. 

- We betrekken de jeugd actief bij de politiek en gaan met hen in gesprek over wat er speelt en hoe ze ondersteund willen 

worden. Het project jongeren & politiek bouwen we samen met de scholen verder uit om jongeren de kans te geven om al 

op jonge leeftijd actief mee te doen in de politiek. 
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5   Sport, cultuur en vrije tijd 
 

De gemeente Gennep heeft een rijk vitaal verenigingsleven voor de diverse sporten, voor muziek, zang, toneel, Nederlands en 

Limburgse cultuurhistorie, carnaval en kunstcollectieven en niet te vergeten de gildes, schutterijen en de diverse comités.  

Kunst en cultuur in het algemeen, en het verenigingsleven in het bijzonder zijn de olie in onze samenleving. Dat gaat over zowel 

het ervan genieten als het zelf creatief bezig zijn. Hetzelfde geldt voor sport: kijken en doen geeft ontspanning en plezier. Een 

goede organisatie (zoals een vereniging) helpt daarbij. Zo’n betekenisgeving aan het verenigingsleven, sport en de kunsten 

vraagt om een stevig, helder en duurzaam beleid. Daar past ook een breed geformuleerd evenementenbeleid voor verenigingen 

bij. Zo kunnen verenigingen alle kernen bruisend houden.  

D66 Gennep wil dat iedereen mee kan doen. Om zoveel mogelijk inwoners daarbij te betrekken moet de amateurkunst (muziek, 

zang, dans en toneel) nog toegankelijker worden. Culturele en kunstzinnige initiatieven uit onze samenleving dienen de ruimte 

te krijgen om deelname voor ieder te vergemakkelijken. 

 

5.1 Lekker sporten en bewegen 

Sporten en bewegen is niet alleen belangrijk voor de fysieke gezondheid van onze inwoners maar ook hun mentale gezondheid 

omdat het leidt tot een betere kwaliteit van leven, grotere arbeidsproductiviteit, lagere zorgkosten en een hogere 

levensverwachting. De opbrengst van een investering in sporten en bewegen loont zich, de opbrengst is namelijk 2,5 keer zo 

groot als de investering.  Naast een gezonde levensstijl zijn sporten en bewegen dus essentieel voor een vitale gemeente! 

- Samen met alle betrokkenen ontwikkelen we een nieuwe activerende sport- en beweegvisie waarin o.a. 

accommodatiebeleid van alle kernen, sportevenementen, topsport, anders georganiseerde sporten en sporten met een 

beperking aan bod komen.  

- Het sportakkoord van de gemeente Gennep is prima, maar moet actiever uitgedragen worden. Sporten en bewegen kunnen 

een belangrijke rol hebben binnen het sociaal domein. Sportaanbieders zouden met de juiste (financiële) ondersteuning 

naast het organiseren van sport en beweging ook een rol kunnen spelen bij arbeidsmarkt re-integratie, dagbesteding, 

opvoedondersteuning en onderwijs. De gemeente kan zorg- en welzijnsprofessionals stimuleren bewegen en sporten in te 

zetten als middel voor de positieve gezondheid van inwoners. 

- Openbare (gemeentelijke c.q. buiten-) sportgelegenheden en sportfaciliteiten dienen toegankelijk te zijn voor minder valide 

inwoners. Daar valt nog wat verbetering aan te brengen.  

- Graag zien we dat de gemeente meer middelen biedt voor het opzetten van georganiseerde sportactiviteiten voor mensen 

met een (praktische) handicap.  

- Samen met de sportaanbieders zetten we natuurlijk in op rookvrije sportterreinen en gezondere kantines. 

- In de buurt van iedere school zien we graag een multi-sportveld zodat jong en oud in vrije tijd kan bewegen, waar buiten 

gegymd kan worden en de sportverenigingen buiten kunnen trainen.  

- We dagen de gemeente uit tot het organiseren van een jaarlijks terugkerend groot multi-sportevenement waar iedereen uit 

de gemeente en zelfs regio aan mee kan doen.  

 

5.2 Kunst en cultuur 

De gemeente Gennep heeft een mooi beleid voor kunst en cultuur maar de uitdaging is om hier echt invulling aan te geven. Om 

niemand te laten vallen willen wij dat amateurkunst (muziek, zang, dans en toneel) voor écht ieder toegankelijk wordt, en dat 

culturele en kunstzinnige initiatieven die vanuit onze samenleving geïnitieerd worden de ruimte krijgen en zichtbaar zijn zodat 

deelname vergemakkelijkt wordt. 

- De toegang tot het cultuurfonds voor jeugd en volwassen vraagt nu nog wat doorzettingsvermogen. Dat moet een stuk 

makkelijker worden. 

- We stimuleren scholen tot het vastleggen van hun visie op cultuureducatie en zorgen voor aansluiting tussen vraag (scholen) 

en het aanbod (culturele instellingen) door de inzet van een cultuurcoach. 
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- In samenspraak met de aanbieders brengen we een betere verbinding tot stand tussen vraag en aanbod van mensen, 

middelen, projecten en activiteiten op het gebied van kunst en cultuur(historie). 

- Voor de inwoners van de gemeente Gennep willen we een poppodium en cultureel centrum behouden. 

- Ook buiten onze gemeentegrenzen valt veel te leren en te zien. Daarom vragen we budget voor vervoer zodat scholen ook 

kunst- en cultuurinstellingen buiten de eigen regio kunnen bezoeken. 

- Passend bij onze ideeën over burgerparticipatie stimuleren we culturele en kunstzinnige initiatieven vanuit de samenleving 

die bijdragen een goede culturele infrastructuur (ondersteuning of met middelen). 

- We willen dat het cultureel en landschappelijk erfgoed in onze gemeente onderhouden en uitdragen waarbij een prominente 

rol kan worden vervuld door de Historische Kringen. 

- De gemeente moet vrijwilligers die zich inspannen voor het behoud en ontwikkeling van ons erfgoed, natuur en cultuur, 

stimuleren en ambtelijk ondersteunen. 

- Het Genneperhuis, de Sint-Martinustoren en het Museum Het Petershuis kunnen meer als trekkers voor duurzaam 

dagtoerisme dienen. Daar moet de gemeente aan werken. 

 

5.3 Ons verenigingsleven 

De gemeente Gennep heeft een rijk verenigingsleven. Er zijn tal van sportverenigingen, muziek- en zangverenigingen, 

toneelverenigingen, gildes en schutterijen, oranje comités, cultuurhistorische verenigingen, carnavalsverenigingen, 

kunstcollectieven, natuurclubs en stichtingen zoals bijvoorbeeld kinderboerderijen. Verenigingen zijn het cement van de 

samenleving. We willen dat dat verenigingsleven goed in stand gehouden kan worden zodat iedereen mee kan doen. We 

stimuleren vitale verenigingen en clubs zodat zij hun maatschappelijke functie zelfstandig kunnen uitdragen.  

- Ondersteuning voor het verenigingsleven moet niet centraal maar lokaal worden vormgegeven, in samenspraak met 

verenigingen en de Sportraad.  

- De gemeente Gennep moet het huidige subsidiebeleid voor verenigingen/sociaal domein herzien. We verlenen subsidies op 

plannen die invulling geven samenwerking, saamhorigheid, inclusiviteit en participatie in plaats van ledenaantallen. 

- Bovenal is het van belang dat inwoners makkelijk de weg weten te vinden naar verenigingen en evenementen. Een 

evenementenkalender met input van alle verenigingen en stichtingen speelt daarin een centrale rol. 

- Het bestaande evenementenbeleid willen we in samenspraak met verenigingen en andere organisatoren herzien zodat dit 

verenigingen beter hun maatschappelijke functie kunnen vervullen en er in onze gemeente voldoende mogelijkheden zijn 

voor mooie, bruisende evenementen. 
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6 Ondernemen 
 

Naast een specialistisch en gewaardeerd midden- en kleinbedrijf staat de gemeente Gennep alom bekend als zorggemeente. 

De zorg is ook de meest in het oog springende groeisector in onze gemeente waarbij we zullen moeten kijken hoe we hier nog 

meer bij kunnen aansluiten. Een bloeiende lokale economie vraagt een integrale visie op inclusief, duurzaam en sociaal 

ondernemerschap. Verbindingen tussen ondernemers en politiek zijn daarin essentieel. Willen we onze lokale economie bloeiend 

houden dan zullen we als eerste aan de slag moeten om iets doen aan onze bovengemiddelde vergrijzing.  

Voor toeristen is de gemeente Gennep vooral een fiets- en watergemeente met snelle verbindingen naar de (internationale) 

regio. Ook dat mag veel meer op de kaart! 

 

6.1 Een bloeiende economie 

Een bloeiende economie vraagt een visie op basis van inclusief, sociaal en duurzaam ondernemerschap. Verbindingen tussen 

ondernemers, inwoners, onderwijs en politiek zijn daarin essentieel. Als gemeente moeten wij hierin het voorbeeld geven. Deze 

vorm van ondernemerschap moet aanwezig zijn in de gehele organisatie maar ook als criteria gelden voor onze leveranciers en 

maatschappelijke partners als het gaat om beleid rondom subsidies, inkoop en aanbestedingen. 

- Door te luisteren naar ondernemers en met hen in gesprek te gaan kunnen we hen vanuit de politiek ondersteunen in 

inclusief, sociaal en duurzaam ondernemerschap. Op basis van die gesprekken kunnen we vormgeven aan investering en 

draagvlak creëren voor structurele transities van klimaat, arbeidsmarkt en circulariteit op bijvoorbeeld onze 

bedrijventerreinen en de agrarische sector.  

- We gaan actief werken aan een aanpassing van het bestemmingsplan om een kleiner, bruisend centrum van Gennep te 

creëren met meer samenhang. 

- Het ondernemerschap in de kernen moet gekoesterd worden. De gemeente moet samen met de lokale ondernemers blijven 

kijken wat deze voor hun omgeving kunnen betekenen en hoe dit toekomstbestendig bereikt kan worden. 

- Alhoewel we het belang voor de economie zien, zijn wij zeer terughoudend voor wat betreft de uitbreiding van haven Heijen. 

We vinden op dit moment dat de zorgen van omwonenden, verbetering van de ontsluiting van de haven, en de compensatie 

van de natuur veel meer aandacht verdienen. Verstoringen van het woongenot en woningbouwontwikkelingen, de 

natuurlijke ecologie, stikstof, fijnstof en licht- en geluidsoverlast vragen om onafhankelijke onderzoeken en serieuze 

oplossingen. Toestaan dat de hoogste milieucategorieën zich in de toekomst in het havengebied mogen vestigen is 

onwenselijk: niet alleen voor Heijen, maar ook voor Gennep-Zuid. Wat ons betreft krijgt niet langer bedrijvigheid, maar de 

leefbaarheid van Heijen prioriteit. 

- We zien graag een veel actievere rol van de gemeente Gennep in de Euregio. Via netwerken met onze internationale buren, 

en evenzo met buurgemeenten in Nederland zijn er meer mogelijkheden aanboren voor Euregionale samenwerking.  

- We kijken samen met onze agrariërs en tuinders wat nodig is om de agrarische sector binnen de gemeente Gennep 

toekomstbestendiger te maken. Samen werken aan wat wel kan, in plaats van praten over wat niet kan. 

- We willen in samenwerking met aangrenzende gemeentes en onze Duitse buren meer stageplaatsen realiseren. De kans 

dat stagiaires dan ook in onze regio later werk vinden is voor onze leefbaarheid en economische bloei van groot belang. De 

positie van gemeente Gennep in het Euregio gebied is hier ideaal voor. 

 

6.2 Gastvrij toerisme 

Jaarlijks kent de gemeente Gennep meer dan een miljoen overnachtingen van toeristen. Voor hen zijn we vooral een fiets- en 

watergemeente met snelle verbindingen naar de (internationale) regio, natuurgebieden en andere steden binnen handbereik. 

Daar mogen we trots op zijn en van genieten. We willen toeristen verleiden om meer van onze mooie gemeente te ervaren. 

- Toeristen zijn meer dan welkom in onze mooie gemeente. We gaan graag in gesprek met de horeca om te kijken waar 

mogelijkheden liggen om kansen nog beter te benutten en het toeristen nog aangenamer te maken.  
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- In samenspraak met inwoners denken we aan zaken die zowel de toerist als de inwoner kunnen plezieren. In gesprekken 

van de afgelopen maanden werden zaken genoemd als leenkinderwagens (op de fiets is een eigen kinderwagen meenemen 

lastig), een pumptrackbaan, groene natuurspeeltuinen en veilige plekken waar jongeren elkaar ook s’ avonds kunnen 

ontmoeten.  

- Niet alleen voor de toerist maar ook voor onze eigen inwoners stimuleren we het fietsen en wandelen. Daarom investeren 

we in verbetering van fiets- en wandelpaden, én een fietsbruggetje. Waar mogelijk gaan we dat netwerk uitbreiden en letten 

we er ook op dat het voor al onze inwoners toegankelijk is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan nieuwe routes langs de Maas en 

de Niers. 

- We zorgen ervoor dat fietsers op voldoende plekken in onze gemeente hun elektrische fiets kunnen opladen. 

- De gemeente Gennep heeft maar liefst zestig kilometer oeverstrook van Maas en Niers. We kunnen veel meer gebruik 

maken van deze gronden door de aanleg van strandjes. We gaan de waterkanten aantrekkelijk maken. Met bankjes langs 

Maas en Niers vergroten we de recreatiemogelijkheden. De Ottersumse kant van de Niers kan aantrekkelijker worden voor 

wandelen en recreatie waardoor eveneens de gemeente Gennep en Ottersum beter met elkaar verbonden zijn.   

 

 


