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Eenheid in verscheidenheid 
 
 
De Combinatie-Eenheidslijst (CEL) biedt u hierbij haar verkiezingsprogramma aan voor de 
raadsperiode 2006 tot 2010. 
 
Dit programma draagt als titel; “EENHEID in VERSCHEIDENHEID”. 
 
Onze Gennepse samenleving kent een grote diversiteit in bevolkingssamenstelling. 
Ondanks deze individuele verschillen zijn we als inwoners van Gennep gezamenlijk 
verantwoordelijk voor onze eigen leefomgeving nu en in de toekomst. Een leefomgeving 
waar we rust kunnen vinden, waar het veilig is, waar we ons kunnen ontspannen, waar 
kinderen tot ontwikkeling kunnen komen, waar we onze eerste levensbehoeften kunnen 
verwerven, waar we steun kunnen vinden als die nodig is. Dit te realiseren is de opdracht 
voor zowel het gemeentebestuur, alsook voor ons inwoners van deze gemeente, in alle 
diversiteiten.   
 
Eenheid in verscheidenheid heeft ook betrekking op de diverse kernen en wijken binnen de 
gemeente Gennep. Elk woongebied heeft zijn eigen identiteit, eigen karakter, eigen 
problematiek en vraagt ook een eigen benadering. Deze verscheidenheid dient herkend, 
erkend en gerespecteerd te worden.   
 
Eenheid in verscheidenheid is eveneens van toepassing op de verhoudingen tussen College 
en Raad. In het duale stelsel hebben beiden een eigen positie, maar hebben uiteindelijk 
dezelfde missie, namelijk het belang van de inwoners van gemeente Gennep te dienen.  
 
Eenheid in verscheidenheid ligt ten grondslag aan het voorliggende programma. Hierin is 
op hoofdlijnen de toekomstvisie van de CEL gegeven op verscheidene beleidsgebieden en 
hun onderlinge samenhang daartussen.  
 
Voor dit programma willen wij ons in de komende vier jaar sterk maken. Daarbij hebben 
we wel de hulp nodig van de inwoners van Gennep. Hulp in de vorm van meningen over 
onderwerpen, ideeën, adviezen of andere vormen van steun.  
 
Lokale politiek wordt gekenmerkt door betrokkenheid, helderheid en de menselijke maat. 
Maar ook vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit zijn waarden die ons passen. Het 
richting geven en het denken over de toekomst van Gennep wil de CEL graag vanuit die 
waarden doen, samen met de inwoners. Natuurlijk met ruimte voor verscheidenheid.  
 
In hoofdstuk 1 stelt de CEL zich voor. Hoofdstuk 2 geeft een korte beschrijving van het 
huidige Gennep. In hoofdstuk 3 wordt in een dertiental aandachtsgebieden op hoofdlijnen 
de richting voor de toekomst aangegeven. Bij elk thema wordt aangegeven wat de CEL 
concreet wil bereiken.  
 
Indien u naar aanleiding van dit programma nog vragen of opmerkingen heeft, willen wij 
graag met u daarover praten. Neem daarom gerust contact op met een van onze kandidaten 
zoals die vermeld staan op de bijlage bij dit programma. 
 
Namens de CEL,   
Theo Holthuysen, voorzitter. 
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1.    De Combinatie-Eenheidslijst stelt zich voor 
 
Combinatie-Eenheidslijst (CEL) is een plaatselijke politieke groepering, die zich wil 
inzetten voor alle inwoners van de gemeente Gennep. De CEL voelt zich betrokken bij de 
samenleving en wil knokken voor leefbaarheid en toekomst in alle wijken en kernen van de 
gemeente Gennep.  
 
De CEL heeft als lokale partij geen binding met een landelijke politieke partij. De CEL kan 
dus onafhankelijk van de landelijke politiek haar mening vormen. Ook wordt de CEL als 
lokale partij niet gehinderd door richtlijnen vanuit een landelijke afdeling.  
De CEL maakt haar keuze op pragmatische gronden. Dat wil zeggen, door het afwegen van 
zakelijkheden, feiten, oorzaken en gevolgen. Menselijke waarden als persoonlijke 
integriteit en waardigheid, respect, geluk, zorg voor en trouw aan elkaar, veiligheid en 
geborgenheid, staan centraal. 
De CEL leden zijn betrokken, ze vertegenwoordigen diverse stromingen van onze 
samenleving en zijn afkomstig uit de diverse wijken en kerkdorpen van de gemeente. 
Kortom, de CEL vormt een eenheid in al haar verscheidenheid. 
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2.    Het Gennep van nu 
 
Gennep is een bloeiende, groene gemeente van bijna 17.000 inwoners. Er is veel 
werkgelegenheid, er is industrie, bedrijfsterreinen, agrarische bedrijvigheid, er is een 
historische oude kern, een ruim aanbod aan bewinkeling, er is gezondheidszorg,  
welzijnszorg, gehandicaptenzorg, er is landelijk gebied met veel groen, er zijn veel 
recreatieondernemingen en bovenal, er is een goede infrastructurele verbinding met onze 
omgeving. Kortom, Gennep heeft veel te bieden op gebied van wonen, werken en 
recreëren. 
 
Ook regionaal timmert Gennep aan de weg. Meest in het oog springend is de betrokkenheid 
van de gemeente Gennep – samen met de gemeenten Venlo, Venray, Horst a.d. Maas en 
Helden – bij de organisatie van de Floriade die in 2012 zal plaatsvinden in deze regio. We 
komen hier verderop op terug. 
 
Op lokaal niveau zijn de laatste tijd een groot aantal plannen in uitvoering gebracht en 
verkeren andere plannen nog in de fase van ontwikkeling. Het betreft onder andere het 
opknappen van de oude kern, verbetering van de infrastructuur met name in en rond de 
oude kern, woonvoorzieningen in de dorpen en wijken, uitbreiding voorzieningenniveau, 
stimulering van de economie, opknappen bedrijfsterreinen en zorg voor de zwakkeren in 
onze samenleving. Plannen die veel geld kosten maar wel belangrijk zijn voor de toekomst 
van Gennep.  
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3.    Aktie-programma 2006 – 2010 
 
3.1 Ondersteuning sociale samenhang 
We willen zelfredzaamheid stimuleren zonder de sociale onderlinge samenhang in de 
samenleving te verliezen. Dat ondersteunen we door integratie en samenwerking tussen 
doelgroepen in de verschillende kernen, dorpen en wijken. Het activeren van mensen bij het 
instandhouden van uiteenlopende voorzieningen en het creëren van betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid voor de leefomgeving, voor elkaar en voor mensen met beperkingen, 
dragen daaraan bij. Vrijwilligers spelen een sleutelrol. De gemeente en de verschillende 
doelgroepen, met name ook jongeren, moeten openstaan voor elkaar en samen deze kar 
trekken.  
 
Wat wil de CEL concreet bereiken? 
1. De CEL wil de functie van centraal gelegen gemeenschapsgebouwen laten bijdragen 

aan het algemeen voorzieningenniveau in dorp, wijk of buurt. 
2. Het bestaande jeugdbeleid moet worden geëvalueerd als aanzet voor nieuw toekomstig 

beleid. Daarin moet de jeugd zelf een actieve rol krijgen. 
3. Een actief vrijwilligersbeleid voeren waarvoor de vrijwilligers zelf worden gehoord, 

door te faciliteren, wegnemen knellende regels en actief subsidies te verwerven (ook 
voor mantelzorgers).  

4. Subsidiering is slechts aanvullend en staat in relatie tot eigen verantwoordelijkheid, 
behaalde doelen en de geleverde maatschappelijke prestaties (outputbegroting). 

5. In de komende raadsperiode wordt in samenspraak met diverse maatschappelijke 
organisaties gewerkt aan een nieuwe beleidsvisie voor sport en recreatie. 

 
 
 
3.2 Zorg voor mensen  
De overheid heeft een taak waar het gaat om zorg voor mensen. Te denken valt aan mensen 
die door welke reden dan ook niet in staat zijn in het eigen inkomen te voorzien. Ook voor 
kinderen, jeugd, ouderen en gehandicapten ligt een taak bij de gemeente. De inzet is om 
binnen die verantwoordelijkheid van de overheid, de mensen aan te spreken op eigen 
vaardigheden en eigen verantwoordelijkheden om zelf (mede) vorm te geven aan hun eigen 
leven. 
Zoals het er nu uitziet zal medio 2006 de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 
geheel of gedeeltelijk worden ingevoerd. Dit betekent dat een groot deel van de AWBZ 
(Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) van het rijk naar gemeenten wordt overgeheveld. 
De CEL pleit voor regionale afstemming van gemeentelijk beleid. De eenvoudige indicaties 
kunnen door de gemeente zelf worden uitgevoerd. Voor de wat meer complexe gevallen 
zijn we voor onafhankelijke indicatie. (Bijv. via CIZ). Bovendien vindt de CEL dat de te 
bieden ondersteuning na indicatie een afdwingbaar recht moet zijn. 
 
Wat wil de CEL concreet bereiken? 
1. De CEL wil dat uitstroombeleid en toeleiding naar werk als middel in de bestrijding van 

de armoede prioriteit krijgt. Daarbij geldt; werk gaat boven inkomen.” Personen voor 
wie (her) inschakeling in de arbeid niet mogelijk is, moeten worden gestimuleerd om 
activiteiten te verrichten die nuttig zijn voor de samenleving. Weigering kan leiden tot 
vermindering van de uitkering.  

2. In de komende periode wordt in Gennep het Woon-Zorgcomplex “Op de Logte” 
gerealiseerd ter vervanging van het huidige "Norbertus". 
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3. De CEL wil steunpunten voor welzijn en zorg in wijken en dorpen, onder andere door 
gegroepeerd bouwen.   

4. Er vindt een heroverweging plaats betreffende de opvang voor jeugdigen van 12 tot en 
met 18 jaar. 

5. De CEL wil dat er in het ouderenbeleid voor de komende vier jaren vooral aandacht 
geschonken wordt aan de gevolgen van vergrijzing voor wonen, zorg en welzijn. 
Uitgangspunten moeten zijn dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en 
dat voldoende mogelijkheden voor zorg op maat en mantelzorg geschapen worden. 

6. De decentralisatie van de tehuizen vraagt om maatregelen die de integratie van deze 
doelgroep in de Gennepse samenleving bevordert. Het ingezette beleid wordt 
uitgebouwd. Voorop staat het creëren van een draagvlak voor maatregelen. 

7. De CEL wil regionale afstemming inzake de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO). Patiëntenorganisaties moeten in de planvoorbereiding worden betrokken. 
Ondersteuning na indicatie moet een afdwingbaar recht zijn. 

8. Allochtonen en minderheden moeten vanuit de gemeente gestimuleerd worden om deel 
te nemen aan het maatschappelijk leven en gebruik te maken van voorzieningen. 

 
 
 
3.3 Behouden van levensvatbare dorpen en wijken 
Een gevarieerd woningaanbod alsmede een basis aan maatschappelijke voorzieningen voor 
alle doelgroepen moeten kleinere dorpen levensvatbaar houden. Mogelijk moeten dorpen en 
wijken daartoe in de toekomst meer en meer samenwerken. Multifunctionele inzetbaarheid 
van voorzieningen is eveneens belangrijk. Bij nieuwbouw moeten we rekening houden met 
de wens om de kwaliteit van de leefbaarheid te behouden en waar nodig te versterken. 
Leidraad voor het bouwen is de nota “Vitaal tot in de kern”. Ook wordt geanticipeerd op de 
landschappelijke omgeving van dorp of kern. Sociale samenhang is eveneens een factor 
m.b.t. leefbaarheid. Kwaliteit gaat boven kwantiteit. Vrijwilligerswerk moet worden 
gestimuleerd. 
 
Wat wil de CEL concreet bereiken? 
1. De CEL wil een woningbouwprogramma dat is afgestemd op betaalbare woningen en 

op de mogelijkheid om zo lang mogelijk in de eigen kern te kunnen blijven wonen. Dit 
geldt ook voor jongeren en ouderen. 

2. De CEL wil dat de mogelijkheid bekeken wordt of de functie van centraal gelegen 
gemeenschapsgebouwen kan bijdragen aan het algemeen voorzieningenniveau, door 
zowel te dienen als ontmoetingsruimte, maar ook als dienstencentrum zoals b.v. 
informatiecentrum (internetcafe), zorgcentrum, maaltijdvoorziening, fysiotherapie, 
consultatiebureau, postagentschap en mogelijk zelfs financiële zaken en eerste 
levensbehoeften.  

 
 
 
3.4 Versterken en verbeteren economie 
In de komende jaren moeten we de bestaande economische structuur versterken, 
differentiëren (met name richting kenniseconomie) en uitbreiden. Doel is dat er verbreding 
komt in het aanbod aan bedrijvigheid en dat de economie een impuls krijgt. Het aanwezige 
vestigingsmilieu moet daardoor verbeteren en gestimuleerd worden. Herstructurering van 
bestaande bedrijventerreinen en goede ontsluiting kunnen hieraan bijdragen. Ook de 
agrarische sector speelt een belangrijke rol. Verder wordt er ten behoeve van de 
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leefbaarheid ruimte gecreëerd voor nevenactiviteiten in het buitengebied. Het nieuwe 
bestemmingsplan buitengebied moet op de nieuwe ontwikkelingen inspelen. De zorgsector 
binnen Gennep moet zoveel mogelijk behouden blijven. Mogelijkheden voor een Havo-
niveau opleiding in Gennep worden ondersteund. 
 
Wat wil de CEL concreet bereiken? 
1 De CEL wil dat industriële ontwikkelingen meer en meer gericht zijn op het realiseren 

van een evenwichtig aanbod van werkgelegenheid. 
2 Voorkeur voor bedrijfsvestiging gaat uit naar bedrijven die passen binnen de Gennepse 

(toekomstige) economie. (kwaliteit gaat voor kwantiteit) 
3 De CEL wil één aanspreekpunt voor ondernemers, om op die manier een snelle 

informatievoorziening voor de ondernemers te realiseren en een goede bewaking van 
de voortgang van de diverse aanvragen.  

4 Gennep moet samenwerking zoeken en onderhouden met alle regiogemeenten, dus 
zowel in het Limburgse, het Brabantse, alsook aan de Duitse zijde van de grens. 

5 De CEL wil een centrummanager om het beleid m.b.t. hartje Gennep te coördineren, te 
stimuleren en processen te bewaken. 

 
 
 
3.5 Een sterke regionale betekenis  van Gennep 
Wat ons betreft moet Gennep zijn regionale betekenis versterken en zijn groei en 
ontwikkeling positief beïnvloeden. Dit kan door een actieve inzet op de regiofunctie op 
gebied van wonen, werken en voorzieningen. Gennep moet werken aan samenwerking met 
omliggende gemeenten en instanties. De samenwerking met buurgemeenten in het 
Limburgse moet verder uitgebouwd worden, zoals t.a.v. samenwerking in de Regionale 
Sociale Dienst, de brandweer, en in het Industrieschap Gennep Bergen Mook.  
Een belangrijke kwaliteit van Gennep is bovendien dat Gennep de betrekkelijke 
kleinschaligheid combineert met de genoegens van stedelijke voorzieningen. Op regionaal 
niveau is Gennep – samen met de gemeenten Venlo, Venray, Horst a.d. Maas en Helden – 
inmiddels betrokken bij de organisatie van de Floriade die in 2012 zal plaatsvinden in deze 
regio. Een project van grote omvang. De CEL zal er alles aan doen om tot een succesvolle 
Floriade te komen, ook financieel.   
 
Wat wil de CEL concreet bereiken? 
1. Wat CEL betreft wil Gennep zijn regionale betekenis versterken en zijn groei en 

ontwikkeling positief beïnvloeden. Dit doet ze door een actieve inzet op de regiofunctie 
op gebied van wonen, werken en voorzieningen. 

2. Gennep zet zich in voor vergaande en intensieve samenwerking met de buurgemeenten.     
3. Ter versterking van de centrumfunctie van Gennep worden de bestaande plannen verder 

uitgewerkt in samenhang met de verkeersaanpassingen. 
4. Ten aanzien van de Floriade moet alles in het werk gesteld worden om dit tot een 

succes te maken, ook in financieel opzicht.   
 
 
 
3.6 Aandacht voor natuur, buitengebied en cultuurhistorische kwaliteiten 
De cultuurhistorische, landschappelijke en ruimtelijke kwaliteiten van Gennep willen we 
beschermen en waar mogelijk verder ontwikkelen en benutten. De slogan “Natuurlijk 
Gennep” moet meer handen en voeten krijgen. Door verbindingen te leggen en/of samen te 
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werken ontstaan grotere natuurcomplexen zoals b.v. de Maasduinen, 
Maasheggenlandschap,  De Banen en het Ketelwaldproject. Eventuele beperkingen 
tengevolge van deze natuurgebieden voor de belangen van omliggende ondernemers, 
moeten in redelijkheid afgewikkeld worden. Cultuurhistorische kenmerken zoals de 
stuifduinen, willen we behouden. Dat geldt ook voor cultuurhistorische waardevolle panden 
en elementen. Waar mogelijk kunnen cultuur en natuur samengaan, zoals bijvoorbeeld in 
het Genneperhuis. 
Het historisch gemeengoed zoals de gemeentelijke monumenten, kunst- en cultuurgoederen 
en het archeologisch waardevol bezit moet zoveel mogelijk beschermd blijven.  
De CEL wil maatregelen om de verloedering in het buitengebied tegen te gaan. Dit door 
enerzijds aanpassing van de bestaande regelgeving m.b.t. bouwen, verruiming van de 
herbouwmogelijkheden, bescherming waardevolle panden, verruiming woningsplitsing en 
anderzijds door te stimuleren dat ontsierende elementen worden verwijderd (Mini Ruimte 
voor Ruimte). Er wordt zo van beiden zijden iets gevraagd. 
 
Wat wil de CEL concreet bereiken? 
1. Cultuurhistorische kenmerken in het buitengebied willen we zoveel mogelijk behouden.  
2. De CEL wil een evenwichtige balans tussen enerzijds natuurlijke-, cultuur en 

ecologische waarden en anderzijds de overwegende (economische) belangen van 
ondernemers en particulieren. 

3. De kwaliteit van het buitengebied moet verbeterd worden door enerzijds aanpassing van 
de bestaande regelgeving m.b.t. bouwen, verruiming van de herbouwmogelijkheden, 
bescherming waardevolle panden, verruiming woningsplitsing en anderzijds door te 
stimuleren dat ontsierende elementen worden verwijderd.   

 
 
 
3.7 Ruimte voor wonen, werken en recreëren 
De kenmerken van de ruimtelijke omgeving hebben eveneens invloed op de woongebieden 
die in deze gebieden liggen. Uitbouw van woonfunctie in de kernen is daarom beperkt en 
afgestemd op eigen behoefte in het kader van de leefbaarheid. De min of meer dubbele 
identiteit van kleinschaligheid en tegelijk stedelijke voorzieningen in de kern Gennep is 
waardevol en willen we behouden en versterken. Verder is het beleid gericht op behoud en 
uitbouw van de waardevolle stedenbouwkundige structuur van Gennep met als kern 
“Gennep  vestingstad”.  
Vanwege de zgn. “Lob van Gennep” worden inwoners en agrarische bedrijven in een groot 
deel van Genneps buitengebied beperkt in hun toekomstige ontwikkelingen. Het 
gemeentebestuur moet met kracht pleiten voor behoud van ontwikkelingskansen voor 
betrokkenen, dan wel werken aan oplossingen van de ontstane problemen.  
Het nieuwe bestemmingsplan buitengebied moet impulsen geven aan de agrarische sector 
en kansen bieden die leiden tot bedrijfsaanpassing en inspelen op nieuwe ontwikkelingen 
m.b.t. bedrijfsvoering, schaalvergroting of productvernieuwing.  
De centrumfunctie van de gemeente Gennep op het gebied van wonen en werken krijgt 
gestalte o.a. middels uitwerking van de nota ”Vitaal tot in de Kern”, uitbouw 
werkgelegenheid in midden en kleinbedrijf en verdere ontwikkeling van de 
regiovoorzieningen. Daarnaast krijgt recreatie volop de ruimte in de gemeente middels 
regelgeving minicampings, kamperen bij de boer en camperplaatsen in het centrum van 
Gennep. En natuurlijk behoort daartoe tevens een goede verkeersinfrastructuur.  
 
Wat wil de CEL concreet bereiken? 
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1. De strategische opgaven gericht op handhaving van het huidige inwonertal worden 
voortgezet. Leidend voor de komende jaren is de nota “Vitaal tot in de Kern”. 

2. De inhaalslag bestemmingsplannen wordt afgerond en zal plaatsmaken voor een 
doorlopend proces van actualisering. 

3. Wij zijn een voorstander van bindingseisen, om ervoor te zorgen dat de eigen aanwas in 
het dorp kan blijven wonen. 

4. De CEL wil aan de hand van het “Boekels model” onderzoek naar de mogelijkheden van 
het verbouwen / aanbouwen van bijgebouwen voor bijvoorbeeld ouderen i.v.m. de 
toenemende vergrijzing en vraag naar zorg. 

5. Het gemeentebestuur moet met kracht pleiten voor behoud van ontwikkelingskansen 
voor bewoners en bedrijven die beperkt worden als gevolg van de “Lob van Gennep”.  

6. De CEL wil de regelgeving die in de buitengebieden van kracht is tegen het licht 
houden en zo mogelijk vereenvoudigen, verwijderen, versoepelen of proberen deze 
regels creatief in te vullen.   

7. De CEL wil dat er gekeken wordt naar planologische mogelijkheden tot kleinschalige 
nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven zoals;  recreatie bij de boer, paardenpension, 
museum, ijsmakerij, kinderopvang, verkoop agrarische producten enz.  

 
 
 
3.8 Bereikbaarheid Gennep, bedrijventerrein en buitengebied 
Door de groei van Gennep op gebied van wonen en bedrijvigheid is het belangrijk dat 
bereikbaarheid en ontsluiting aandacht krijgen, zowel lokaal, gemeentelijk als regionaal.  
Ruime parkeergelegenheden in en rond centrum Gennep, heldere bewegwijzering in het 
centrum en goede bereikbaarheid van de dorpen zijn absolute voorwaarden. Qua 
infrastructuur heeft Gennep overigens economisch gezien een goede ligging met de A77 en 
A73, de Maashaven in Heijen en airport Niederrein. Tenslotte willen we prioriteit geven 
aan de veiligheid van het kwetsbare langzame verkeer, de kinderen, de ouderen en de 
mensen met beperkingen. Hiervoor worden specifieke maatregelen genomen o.a. betere 
verlichting van risicovolle plekken.   
 
Wat wil de CEL concreet bereiken? 
1. Het doorgaande verkeer door (woon) kernen moet worden beperkt door effectieve 

remmende of werende maatregelen te treffen.   
2. De CEL wil een hoofdstructuur voor het vrachtverkeer door heel Gennep, welk 

onderdeel uitmaakt van de totale verkeersstructuur. Geparkeerde vrachtwagens moeten 
uit de woonwijken.  

3. De CEL bepleit maatregelen om het landbouwverkeer uit het centrum van Gennep te 
weren en daaraan gekoppeld de Rondweg vanaf Brabantweg tot Nijmeegseweg 
toegankelijk te maken voor langzaam verkeer. 

4. Het fietspadennet in Gennep moet kwalitatief op peil worden gebracht en waar nodig  
uitgebreid worden.  

5. Er wordt een verbinding gelegd tussen de huidige knooppuntenroutes en de nieuwe 
fiets-pendelbootdienst op de Maas tussen Grave en de stuw in Sambeek. 

6. In het kader van de verkeersveiligheid in het buitengebied wordt op risicovolle locaties 
verlichting aangebracht.  
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3.9 Betrokkenheid burgers vergroten 
De gemeente Gennep moet in de komende jaren het contact met de burger verder 
verbeteren.  
Onder andere door invoering van het burgerinitiatief. Ook raadsleden dienen de 
samenleving op te zoeken en het debat aan te gaan. In de komende raadsperiode wordt 
verder vorm gegeven aan een efficiënte opzet van de publieksbalie in het gemeentehuis. 
Verder pleiten we voor uitbreiding van de bereikbaarheid van de lokale radio en 
t.v.kabelaansluiting zodat geheel de gemeente toegankelijk is voor lokale zenders. 
 
Wat wil de CEL concreet bereiken? 
1. De CEL wil invoering van het Burgerinitiatief en dit recht via een verordening 

vastleggen. 
2. De CEL wil dat het gemeentebestuur haar beleid samen met de burgers ontwikkelt en 

tot stand brengt. Daarbij moet voortdurend gezocht worden naar de meest geëigende 
vormen van communicatie met burgers en maatschappelijke organisaties. 

3. Tenminste een maal per vier jaar wordt een burgeronderzoek gedaan om de mening van 
de burger te peilen hoe de Gennepenaren denken over de gemeente. De resultaten zijn 
mede bepalend voor de vraag op welke punten de gemeente zich kan verbeteren.  

4. De communicatie wordt zo efficiënt en effectief mogelijk georganiseerd. Onder andere 
door het inrichten van een centrale publieksbalie met bijbehorende infrastructuur voor 
informatie- en communicatietechnologie.  

5. Om de informatie via de Gennepse media te optimaliseren pleiten we ook voor 
uitbreiding van de aansluiting over geheel Gennep. 

 
 
  
3.10 Beperkte lokale lastendruk 
Voor de komende jaren wil de CEL een terughoudend tarievenbeleid handhaven. Niet meer 
dan trendmatige verhoging van de algemene lastendruk en van de OZB. De CEL vindt het 
redelijk om van gebruikers van gemeentelijke voorzieningen (rioolrecht 
afvalstoffenheffing, leges) een reële bijdrage te vragen, afhankelijk van het profijt. 
 
Wat wil de CEL concreet bereiken? 
1. De CEL wil de komende jaren het evenwichtige pakket van belastingvoorstellen 

handhaven, waarbij de 3 belangrijke heffingen in samenhang worden bezien. 
2. In de komende raadsperiode blijft de stelregel van kracht dat de OZB slechts trendmatig 

stijgt. Van dat principe wordt slechts afgeweken indien extra middelen nodig zijn voor 
specifieke uitgaven waarvoor niet op andere wijze in de dekking kan worden voorzien. 

3. De CEL wil dat het profijtbeginsel van toepassing moet zijn op milieuheffingen, 
rioolrecht en afvalstoffenheffing alsook moet de leges kostendekkend zijn. 

 
 
 
3.11 Volksgezondheid, Milieu 
Gennep heeft haar beleid m.b.t. vervuiling van lucht, water en bodem neergelegd in een 
milieubeleidsplan. Daarbij gaat het om een duidelijke toekomstvisie over duurzaamheid, 
leefbaarheid, kwaliteit en integraliteit. Het motto ‘de vervuiler betaalt’ is een goed 
uitgangspunt van het milieubeleid. 
 
Wat wil de CEL concreet bereiken? 
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1. Het uitbreiden van de taken van de stadswachten tot milieutaken, is voor de CEL 
bespreekbaar. Daarbij zal het accent in hoofdzaak moeten liggen op een voorlichtende 
taak voor bedrijven en huishoudens.  

2. Voor het milieubeleid geldt in zijn algemeenheid dat de kosten gemaakt bij de 
uitvoering van dat beleid, zoveel mogelijk doorberekend worden aan de vervuiler.  

3. Gestreefd wordt naar een meer "schone gemeente Gennep". Dat kan betekenen dat er 
meer milieuvriendelijke onkruidbestrijdingsmiddelen moeten worden ingezet, daar waar 
borstelen niet toereikend is. 

4. De CEL bepleit een brede toepassing van het principe duurzaam bouwen. Dit beleid 
wordt uitgevoerd in samenhang met het volkshuisvestingsbeleid 

 
 
 
3.12 Openbare orde, Veiligheid 
Alle bewoners moeten zich in hun eigen woonomgeving en in de hele gemeente veilig 
voelen. Maar niet alleen (sociale) veiligheid is een belangrijk aandachtspunt, ook 
leefbaarheid en woongenot moeten vanzelfsprekend zijn in de gemeente Gennep.  
 
Wat wil de CEL concreet bereiken? 
1. Er dient een nieuw brandweerbeleidsplan te komen waarbij (objectieve) veiligheid in 

Gennep centraal moet staan. Dit plan dient aan te sluiten op de nieuwe situatie m.b.t. 
regionale samenwerking. De vraag of extra materieel noodzakelijk is zal daarvan 
afhangen.  

2. Er moet een integraal veiligheidsplan komen waarin de sociale als de fysieke veiligheid 
aan bod komen. Dit in samenspraak met o.a. gemeentelijke diensten, brandweer, 
stadswachten, wijkbeheer, politie, woningbouw-corporaties, jeugd- en jongerenwerk.  

3. De haalbaarheid van uitbreiding van bevoegdheden van de stadswachten, bijvoorbeeld 
toezicht op parkeren en milieusignalering, moet overwogen worden.  

4. Tegen vandalisme en criminaliteit van met name jeugd wordt effectief en strikt 
opgetreden. Prioriteit moet worden gegeven aan preventieve activiteiten. Bestaande 
projecten worden voortgezet.  

5. Bestrijding van alcohol en drugs moeten blijvend aandacht krijgen. De CEL is voor 
handhaving van de nuloptie voor drugs. 

 
 
 
3.13 Bestuur en Financiën  
Voorlichting en informatie verhogen de betrokkenheid van burgers bij het bestuur. De 
dienstverlening aan burgers moet snel en efficiënt verlopen. De kwaliteit en de continuïteit 
van de dienstverlening moet op pijl blijven en zeker niet minder worden. Verdergaande 
samenwerking in de regio is daarom een “must”. Dit hoeft niet bij voorbaat te leiden tot 
bestuurlijke herindeling en is zeker geen doel op zich. De financiële armslag is in de 
komende jaren voldoende om een stevig beleidsprogramma neer te zetten. 
Het geheel van communicatie met en dienstverlening aan inwoners en organisaties dient te 
worden geoptimaliseerd. Uitgangspunt is onder meer dat de belanghebbende inwoners in 
een vroeg stadium worden betrokken bij zaken en dat de dienstverlening via internet 
gefaseerd wordt mogelijk gemaakt. 
 
Wat wil de CEL concreet bereiken? 
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1. In de komende periode wordt ingezet op verbetering van de rol van de raad als 
volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur van het beleid. Er dient te worden 
geïnvesteerd in kennis en vaardigheden van raadsleden en van de raad als geheel. 

2. Er komen voorstellen om de burger meer bij het raadswerk te betrekken; o.a. door het 
project  “Gast van de Raad”. 

3. Een checklist voor het collegebeleid moet duidelijkheid geven over de stand van zaken 
m.b.t. alle afspraken met- en toezeggingen aan de raad.  

4. Er wordt meer gebruik gemaakt van de kennis van de inwoners en minder van 
"externen".  

5. Waar mogelijk zullen beheers- en uitvoeringstaken in de toekomst worden uitbesteed, 
dan wel zal binnen de sub-regio Noordelijk Limburg naar samenwerking worden 
gezocht. 

6. Het beleid is gericht op een gezonde financiële positie zowel op begrotingsniveau 
alsmede in de meerjarenramingen, weerstandsvermogen, risicodekking en 
reservepositie. 
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Bijlage 1:  Speerpunten programma 2006 – 2010  CEL 
 
Duurzame voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn en zorg in alle kernen met 
daarin extra accent op het vrijwilligerswerk. De strategische opgaven op gebied van 
wonen zijn gericht op handhaving van het huidige inwonertal. Leidend voor de komende 
jaren is de nota “Vitaal tot in de Kern”. De CEL wil in alle kernen steunpunten voor welzijn 
en zorg, onder andere door gegroepeerd te bouwen. Vrijwilligerswerk vervult een sleutelrol 
en moet actief gestimuleerd worden door deze te faciliteren, door wegnemen knellende 
regels en door actief subsidies te werven. (ook voor mantelzorgers)  
 
Vergroting leefbaarheid door het woningbouwprogramma af te stemmen op behoefte 
en betaalbaarheid en door inzet van gemeenschapsgebouwen ten behoeve van het 
algemeen voorzieningenniveau. Met name jongeren en ouderen moeten kunnen blijven 
wonen in de eigen omgeving. Gemeenschapsgebouwen in kernen en wijken kunnen zowel 
te dienen als ontmoetings ruimte, maar ook als dienstencentrum zoals b.v. informatie-
centrum (internetcafe), zorgcentrum, maaltijdvoorziening, fysiotherapie, consultatiebureau, 
postagentschap en mogelijk zelfs financiële zaken en eerste levensbehoeften.  
 
Kwaliteitsslag buitengebied door aanpassing van de bestaande regelgeving m.b.t. 
bouwen, en behoud van ontwikkelingskansen voor bedrijven en particulieren in de zgn. 
“Lob van Gennep”. Verruiming van de herbouw-mogelijkheden, bescherming waardevolle 
panden, verruiming woningsplitsing en door te stimuleren dat ontsierende elementen worden 
verwijderd. (Mini Ruimte voor Ruimte) Versoepeling van de regelgeving voor de “Lob van 
Gennep”.  
 
Economie versterken door een evenwichtig aanbod van werkgelegenheid, versterking 
winkelgebied Kern Gennep, door recreatie de ruimte te geven en door impulsen te geven 
aan de agrarische sector.  Voorkeur voor bedrijfsvestiging gaat uit naar bedrijven die passen 
binnen de Gennepse (toekomstige) economie. (kwaliteit gaat voor kwantiteit). Het 
winkelgebied Kern Gennep moet worden versterkt door uitwerking bestaande plannen. 
Daarnaast krijgt recreatie volop de ruimte in de gemeente middels minicampings, kamperen 
bij de boer en camperplaatsen in het centrum van Gennep. Het nieuwe bestemmingsplan 
buitengebied moet impulsen geven aan de agrarische sector en kansen bieden die leiden tot be-
drijfsaanpassing en inspelen op nieuwe ontwikkelingen m.b.t. bedrijfsvoering, schaal-
vergroting of productvernieuwing. Te denken valt aan; kleinschalige nevenactiviteiten bij 
agrarische bedrijven zoals;  recreatie bij de boer, paardenpension, museum, ijsmakerij, 
kinderopvang, verkoop agrarische producten enz..  
 
Uitwerking regiofunctie door actief in te zetten op o.a. uitbouw werkgelegenheid in 
midden en kleinbedrijf en verdere ontwikkeling van de regiofunctie en voorzieningen. 
Gennep moet zijn regionale betekenis versterken en zijn groei en ontwikkeling positief 
beïnvloeden. Dit door actief in te zetten op o.a. uitbouw werkgelegenheid in midden en 
kleinbedrijf en verdere ontwikkeling van de regiofunctie en  regiovoorzieningen. Daartoe 
behoort ook intensieve samenwerking met de buurgemeenten.  
 
Belastingen.  Voor de komende jaren wil de CEL een terughoudend tarievenbeleid 
handhaven.  Niet meer dan trendmatige verhoging van de algemene lastendruk en van de 
OZB. De CEL vindt het redelijk om van gebruikers van gemeentelijke voorzieningen 
(rioolrecht afvalstoffenheffing, leges) een reële bijdrage te vragen, afhankelijk van het profijt. 
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Bijlage 2:  Kandidatenlijst CEL  
 
1.  Ehren (Gerrie) T.M. Milsbeek 
2.  Nellen (Chris) T.G.C. Heijen 
3.  Van Dinther (Chris) C.A.M. Ven-Zelderheide 
4.  Holthuysen (Theo) Th.H. Milsbeek 
5.  Langhorst (Bart) B.C. Gennep 
6.  Peters (Ilona) I. F.T. Milsbeek  
7.  Boots (Maikel) M.R. Ven-Zelderheide 
8.  Van Dinther (Patrick) P.H.M. Gennep 
9.  Vullings  (Henk) H.L.G. Ottersum 
10.Geurts (geb.Tax) (Marjan) M.J.G.A.L. Ven-Zelderheide 
11. Linders (Johan) P.J. Heijen 
12. Vullings (Harm) H.W.M. Ven-Zelderheide 
13. v.d.Hoogen (geb Bindels) (Rikie) H.A.J.M. Milsbeek 
14. Smits (Martien) M.H.A. Gennep 
15. Jansen (Jan) J.H.B. Milsbeek 
16. Frederiks (Henk) H. Gennep 
17. Peeters (Piet) P.G.J. Milsbeek 
18. Laemers (Jan) J.J.A Gennep 
19. Hoenselaar (Jan) J.L.W. Milsbeek 
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