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U heeft het voor het zeggen!
Waarom nu pas
gemeenteraadsverkiezingen?
Om de vier jaar vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats. In de meeste gemeenten in Nederland zijn op 3 maart
2010 gemeenteraadsverkiezingen
gehouden. In Gennep zijn in maart geen
verkiezingen geweest vanwege de geplande herindeling met de gemeenten
Bergen en Mook en Middelaar.
In november 2010 zou de verkiezing
voor de raad van de nieuwe gemeente
plaatsvinden, zodat de nieuwe gemeente per 1 januari 2011 van start kon gaan.
Door de val van het kabinet het afgelopen voorjaar is het wetsvoorstel tot herindeling van Bergen, Gennep en Mook
en Middelaar controversieel verklaard.
Dit betekent dat de herindeling voorlopig is opgeschort. De nieuwe Tweede
Kamer zal zich over dit vraagstuk gaan
buigen. In elk geval zal per 1 januari
2011 nog geen sprake zijn van een herindeling. Inwoners van deze gemeenten
kiezen om die reden op 24 november nu
ieder hun eigen gemeenteraad.

U heeft het voor het zeggen op
24 november, dus kom stemmen.
Er valt heel wat te kiezen in de
gemeente Gennep!

Beste inwoner van Gennep,
Op 24 november zijn er gemeenteraadsverkiezingen in Gennep. Door te stemmen
beslist u mee wie er de komende jaren plaats neemt in de gemeenteraad. Het lokale bestuur krijgt steeds meer taken en wordt daarom belangrijker. Laat dus de kans niet liggen om mee te bepalen wat het beleid en de plannen van onze gemeente moeten zijn!
De Rijksoverheid draagt veel taken over
aan de gemeente en dat maakt de keuzes
die het lokale bestuur maakt steeds ingrijpender. Lokale politiek draait bovendien
om zaken waar u dagelijks mee te maken
heeft. Zaken die vaak veel dichterbij u
staan dan de landelijke politiek. In Den
Haag wordt niet besloten over het eenrichtingsverkeer in uw straat, hoeveel
subsidie uw muziekvereniging krijgt en of

er een speeltuin in uw buurt komt. Dit zijn
allemaal zaken waar het gemeentebestuur
over oordeelt. Uw stem bepaalt welk bestuur er komt, en daarmee welke keuzes
de komende vier jaar worden gemaakt.
Laat uw mening dus niet verloren gaan en
kom naar de stembus op 24 november!
We zijn al snel geneigd om de ideeën
van de landelijke partijen over één kam
te scheren met die van de lokale partijen.
Toch is het verstandig om eens goed naar
de lokale standpunten te kijken, voordat
u uw keuze maakt. Daarom bieden wij u
dit verkiezingsmagazine aan. Alle deelnemende partijen vertellen hierin waar ze
in de gemeente Gennep voor staan. De
programmavergelijking op pagina 8 en 9
geeft u in één oogopslag een overzicht
van de partijstandpunten op acht belangrijke thema’s.

Marlies De Loo

Burgemeester van Gennep
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De bestuursperiode 2006-2010

Een terugblik op...
Sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2006 is er veel gebeurd in de gemeente Gennep. De periode stond
voor een belangrijk deel in het teken van de voorbereidingen voor herindeling met de gemeenten Bergen en
Mook en Middelaar. Door de val van het kabinet in het voorjaar van 2010 is de herindeling voorlopig opgeschort.
Desondanks zijn er vele initiatieven en projecten van de grond gekomen. In dit magazine geven wij u een
impressie van wat er de afgelopen vier jaar is gebeurd in Gennep.

...Buurten
Bij de vrijwillige ouderenconsulenten
van het project ‘Buurten’ in de
gemeente Gennep staat persoonlijk
contact voorop. Het project is een van
de initiatieven die voortvloeien uit de
Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo).

Vrijwillige ouderenconsulenten van
‘Buurten’

…Op de Logte
De nieuwe Gennepse wijk Op de Logte,
een sfeervolle buurt voor iedereen,
is erop gericht dat mensen zo lang
mogelijk zelfstandig kunnen blijven
wonen. In juli 2010 werd de ingebruikname van de eerste nieuwe appartementen gevierd.

GENNEP ...voor een gezonde leefomgeving
KIEST voor jong en oud.
24 NOVEMBER
2010
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Wat doet het gemeentebestuur
eigenlijk?
Op 24 november kiezen inwoners
van de gemeente Gennep die
18 jaar of ouder zijn de nieuwe
gemeenteraad. De gemeenteraadsleden vertegenwoordigen dus de
stem van de inwoners.
Het eerste en het laatste woord
De raad spreekt namens u en heeft daarom altijd het belangrijkste woord binnen
de gemeente. De raad is te vergelijken
met de Tweede Kamer en het college van
B&W met het kabinet. De raad bepaalt in
grote lijnen het beleid van de gemeente.
Het college van B&W vormt het dagelijks
bestuur en voert de besluiten van de
gemeenteraad uit. Een belangrijke taak
van de raad is om te controleren of het
college dit goed doet. De raad heeft dus
het eerste en het laatste woord.

Het college van B&W vormt het dagelijks bestuur van de gemeente.
Raad en college van B&W
De wethouders vanuit de coalitiepartijen
vormen samen met de burgemeester het
college van Burgemeester en wethouders. De wethouders zijn geen lid van de
gemeenteraad. De voorzitter van de raad
is de burgemeester, zij leidt de vergaderin-

gen. De gemeenteraad van Gennep vergadert iedere maand, in de raadzaal van het
oude Stadhuis. Deze vergaderingen zijn
openbaar en iedereen heeft het recht om
in te spreken.

D66: “Samen de mouwen opstropen”
Op de foto (v.l.n.r.): Jacques Movig,
Bart Schellekens, Ajith Donders, Ed Vandermeulen, Annemie Weijers, Berry van Druten,
Arnold Jansen, Mat Knapen, Wilmi Jaspers,
Nol van Est, Paul Wessels

D66 is al 40 jaar actief in de Gennepse raad. Wij roepen iedereen op om ook een
steentje bij te dragen aan de leefbaarheid van de eigen kern. Alleen zo werkt
samen leven en wenkt ons en onze kinderen een zonnige toekomst.

Een greep uit ons verkiezingsprogramma:
- Wonen: D66 wil de startersregeling
handhaven.
- Woonomgeving: inwoners zijn mede verantwoordelijk voor hun woonomgeving.
D66 wil harder optreden tegen vernielzucht.

- Werk: D66 is voor industrieterrein de
Brem, opdat ook onze kinderen hier werk
kunnen vinden.
- Accommodaties: D66 stimuleert medegebruik van scholen, speelplaatsen,
gymlokalen en sportvelden.
- Cultuur & recreatie: D66 werkt mee om
alle kernen te laten bruisen van vitaliteit.

- Zorg & welzijn: D66 wil minima blijven
ontzien en steunen.
- Dichterbij: D66 wil samen met Dichterbij
zoeken naar alternatieven voor verdwenen intramurale voorzieningen.
- Vernieuwing en verduurzaming: D66 blijft
ijveren voor innovatie, duurzaamheid en
natuur & landschap.
- Verbindingen: aanleg van nieuwe fietsen voetverbindingen met Euregio-geld
(Niersdalbrug, Kendelbrug, Hamsebrug).
- Samenwerking: D66 steekt in op samenwerking met Mook, Kleef, Goch, Bergen
en het Land ven Cuijk.
Ons complete programma staat op www.
d66gennep.nl en op de huis-aan-huis bezorgde CD met luchtfoto’s van alle kernen.

www.d66gennep.nl

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeente Gennep

5

CDA: “Ondernemend en betrokken”
Staand (v.l.n.r.): Francien van de Ven – Snellen,
Marc Nabuurs, Remco Reinten, Twan Reintjes,
Joop den Boer, Jeroen Liebrand, Jacques van
Bergen. Zittend (v.l.n.r.) : Rien de Jonge, Jos
Sutmuller, Jo Opsteegh.

In de afgelopen jaren kwam Gennep tot
bloei. Dat blijkt onder meer uit ‘Gennep,
vitale vesting’, maar ook uit projecten
als het Genneperhuis, de Martinustoren,
de Jacobsladder en de vele toeristische
routes.

Wij werken samen met onze inwoners, hun organisaties en ondernemers aan
een mooie gemeente met een rijke historie en een aantrekkelijk woon- en
werkklimaat. Dat is ons beeld van Gennep.

Onze uitdaging is om samen de aantrekkelijkheid van Gennep voor inwoners, ondernemers en toeristen te vergroten en ons
woonmilieu kwalitatief naar een nog hoger
niveau te brengen. Het beeld dat u van het

CDA heeft, wordt niet uitsluitend gebaseerd op datgene wat het lokale CDA doet.
Tijdens de kabinetsformatie heeft binnen
het CDA een brede discussie plaatsgevonden. Lokaal is het CDA zeer eensgezind.

In de toekomst wil het CDA zich sterk
blijven maken voor een goed ondernemersklimaat en een bloeiend verenigingsleven.
Het CDA kiest voor de ontwikkeling van
regionaal bedrijventerrein De Brem. En
met veel inzet willen wij blijven werken aan
betere mogelijkheden voor landbouw en
toerisme. Een oplossing voor de huisvestingsproblematiek van het KBO en GON
heeft hoge prioriteit. Ook voorzieningen
voor sportverenigingen verdienen de
aandacht.

www.gennep.cda.nl

PvdA: Samen aan de bak!
Elly van Lieshout, Luc Brouwers, Theo Kersten,
Arno Janzen, Mariet Seegers

Sport en beweging sluiten daar naadloos
op aan. De PvdA ziet een belangrijke rol
voor de gemeente om dit voor iedereen
bereikbaar te houden. Zowel financieel als
fysiek. Hierin kan men op de ondersteuning van de PvdA rekenen.
Waar staat de Partij van de Arbeid Gennep voor? Lijsttrekker Mariet Seegers
vat de uitgangspunten helder samen: Wij staan voor een nuchter, fatsoenlijk
en haalbaar beleid in de gemeente Gennep. Uitgangspunt van de PvdA hierbij
is: We doen het samen met alle burgers. Of zoals Mariet enthousiast toevoegt:
“Samen aan de bak!”

Iedereen telt en doet mee
Voor de PvdA telt iedereen mee en burgers
worden uitgenodigd mee te denken en
vooral ook mee te doen. De PvdA wil dat
de gemeente haar sociale gezicht laat zien.

Onze partij beschermt daarom voorzieningen als de Wmo en het minimabeleid.
Zorg moet voor eenieder beschikbaar zijn.
Het verenigingsleven in onze wijken en
kernen is een belangrijk sociaal bindmiddel.

Inspelen op behoeften
De PvdA strijdt voor leefbaarheid en veiligheid in de kernen en wijken. Samen met
u kijken naar de behoefte en uitvoering
van dorpsontwikkelingsplannen. We staan
voor woningbouw op maat. Dus bouwen
volgens de huidige norm. Een kwalitatief
en passend woningaanbod is nodig om de
regio aantrekkelijk te maken of te houden
voor jong en oud. De PvdA staat voor een
goed woon/zorg beleid.

www.gennep.pvda.nl
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VVD: Daar heeft u wat aan!
De VVD staat voor:
Vrijheid
Verantwoordelijkheid
Verdraagzaamheid
De VVD is een liberale volkspartij.
Tot haar uitgangspunten behoren:
- Het ondersteunen van diegenen die daar
recht op hebben.
- Het opkomen voor de zwakkeren in onze
gemeente.
- Het dragen van eigen verantwoordelijkheid door de burger met ondersteuning
van de gemeente.

Enkele speerpunten:
- Degelijk financieel beleid, geen stijging
van de lokale kosten.
- Bevorderen leefbaarheid in de kerkdorpen.
- Meer politie, meer veiligheid door middel
van het plaatsen van camera’s.
- Het WOZ-tarief voor bedrijven in deze
crisistijd verlagen.

De VVD Gennep is actief op lokaal/gemeentelijk niveau en laat zich bij haar
politiek handelen leiden door de liberale beginselen.

V.l.n.r. achterste rij: John Manders, Holger Rodoe, Johan Smedema, John Snijders, Martin Manten,
Antoon Rodoe. Voorste rij: Doret Manten, José Roovers, Marian de Bruijn, Janine van Hulsteijn.

www.vvdgennep.nl

KERN stelt zich voor

Op de foto de eerste 5 kandidaten van de KERN lijst
van links naar rechts: Wiel Timmermans
Dennis de Jager, Piet Provilij, Gerrie Ehren, Jan
Welles

KERN is een plaatselijke politieke groepering, die zich wil inzetten voor alle
inwoners van de gemeente Gennep. KERN voelt zich betrokken bij de samenleving en wil knokken voor leefbaarheid en toekomst in alle wijken en kernen.

KERN heeft geen binding met een landelijke politieke partij. KERN kan daarom
onafhankelijk van de landelijke politiek haar
mening vormen en hoeft geen keuze te
maken op basis van ideële uitgangspunten.
Ook kan KERN niet gehinderd worden door
richtlijnen vanuit een landelijke afdeling.
KERN is een nieuwe regionale partij voort-

gekomen uit CEL (Gennep) DGP (Mook) en
PLC (Bergen).
Onze leden zijn betrokken, zij vertegenwoordigen diverse stromingen van onze
samenleving en zijn afkomstig uit de diverse wijken en kerkdorpen van de gemeente.
KERN-leden zijn daardoor uw ogen en oren
bij diverse verenigingen en instellingen.

Wij willen luisteren naar uw mening, en
willen samen met u het beleid in Gennep
bepalen. Regelmatig vinden er openbare
bijeenkomsten in de dorpen plaats, waardoor KERN zicht krijgt op de problemen
en wensen die er leven. Mede hierdoor
kunnen wij zo goed mogelijk de belangen
van onze burgers dienen.
KERN is vóór een gemeentelijke herindeling, omdat een grotere gemeente u als
burger een beter product biedt.
KERN durft te veranderen, U ook?

www.kernen.nu
Gemeenteraadsverkiezingen Gemeente Gennep
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Progammavergelijking
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LIJST 2

BURGER & BESTUUR

- Iedereen mag meedenken, meepraten,
meesturen.
- Participatie in een vroeg stadium bij elk plan.

- Samenvoegen van gemeenten versterkt
onze bestuurskracht. Dat is nodig voor
meer daadkracht en stabiliteit.
- Onze bestuursstijl is ondernemend en
betrokken. Het motto is: Ja,... tenzij het
echt niet kan.

SOCIAAL BELEID &
MAATSCHAPPELIJKE
ONDERSTEUNING

- Meer wijk- en dorpsplatforms met een eigen
budget.
-Sportvoorzieningen behouden en voor
meerdere doelen gebruiken.
- Het gebruik van vangnet-voorzieningen
stimuleren.
- Mantelzorg en vrijwilligerswerk dat bijdraagt
aan leefbaarheid en sociale samenhang
stimuleren.

- Wij komen op voor de minima. Solidariteit
staat in ons vaandel.
- De maatschappij drijft op verenigingen,
vrijwilligers en mantelzorgers. Deze
groepen blijven wij ondersteunen.
- Op de Wmo wordt niet bezuinigd.

ONDERWIJS & JEUGD

- Kansen geven aan jeugd door goede
voorzieningen voor spel, onderwijs en sport
- De brede school als lokale ontmoetingsplek
met meerdere voorzieningen.
- Prioriteit voor cultuureducatie.

- De jeugd heeft de toekomst. Goede onderwijsvoorzieningen vormen de basis.
- Niet bezuinigen op deelname van jeugd
aan (sport-) verenigingen.
- Aanleggen playgrounds, skatebanen,
sportveldjes e.d.
- Instellen Jongerenraad.

WONEN

- Uitsluitend levensloopbestendige, duurzame
woningen bouwen.
- Mogelijkheden voor mantelzorgers die
woonruimte nodig hebben.
- Geen aantasting van het groene karakter van
De Groes.

- De bevolkingssamenstelling verandert in
hoog tempo. Dat heeft gevolgen voor de
woningmarkt. Er dreigt een tekort aan
goede huisvesting voor ouderen.
- Zorgen voor een passend woningaanbod
en voorzieningenniveau voor senioren.
- Daadwerkelijk realiseren van Woon-zorgcomplexen.

WERKEN

- Perspectief voor jongeren op de arbeidsmarkt
(de Brem en ROC).
- Voorzieningen ook geschikt voor
vrijetijdsbesteding van Dichterbij-cliënten.
- Monumenten in de vitale vesting (toren Slot
Loonenstein, Blauwe Gracht).

- Ons motto is: Iedereen aan het werk.
- Voor werklozen de kans op werk vergroten. Wij zien Intos hiervoor een actieve rol
vervullen.
- Ruimte voor ondernemers, ook door deregulering en betere dienstverlening.

BUITENGEBIED

- Kansen voor agrariërs, combinatie van
landbouw en landschap.
- Buitengebied toegankelijker voor toerisme en
recreatie.
- Goede verbindingen (voet/fietsbruggetjes
Hamsebrug, de Kendel).

- De boer wordt steeds vaker ook
recreatieondernemer, zorgaanbieder
of natuurbeheerder. Wij juichen deze
ontwikkelingen toe.
- Plattelandsondernemers moeten de ruimte
krijgen. Hiervoor willen we van toelatingsnaar ontwikkelingsplanologie.

VERKEER & MILIEU

- Hoofdroutes in het buitengebied maximum
snelheid van 60 km.
- Actief optreden tegen vandalisme,
vernielingen en zwerfvuil.
- Gennep schoner en veiliger.

- Bereikbaarheid en doorstroming van het
centrum van Gennep snel verbeteren.
- Continu aandacht aan de rotonde bij de
Weverflat.
- Oplossing parkeerproblemen bij
Den Toomp in Heijen.

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

- Een sluitende meerjarenbegroting.
- Lastenverzwaring als uiterste middel, de
sterkste schouders dragen de zwaarste
lasten.

- Lastendruk voor de burger niet verhogen
(met uitzondering van inflatiecorrectie).
- Administratieve samenwerking Bergen,
Gennep, Mook en Middelaar levert
efficiencywinst. Wij zoeken deze nadrukkelijk op.

Progammavergelijking

LIJST 3

LIJST 4

LIJST 5

- Bij het contact tussen de burgers en
de gemeente moet het belang en de
verantwoordelijkheid van de burger steeds
voorop staan. Dit betekent dat regels en
procedures begrijpelijk, functioneel en te
handhaven moeten zijn.

- De VVD is vanwege de kwaliteit van bestuur
vóór gemeentelijke herindeling maar tegen
gedwongen herindeling.
- Als deze herindeling niet door de bevolking
gedragen wordt, staat de VVD open voor een
andere oplossing. Vooruitlopend daarop zal de
VVD de gemeentelijke samenwerking in de
regio sterk bevorderen.

- Het gemeentebestuur kenmerkt zich door
een open- interactieve stijl van besturen.
- Burgers zullen betrokken worden bij de
vorming van plannen en nieuw beleid.
- Ideeën van burgers kunnen al in de ontwikkelfase ingebracht worden.
- Per KERN streven wij naar een gemeentelijk
servicepunt.

- De Wmo bevat de belangrijkste instrumenten
voor een sociaal beleid. De PvdA zal deze
voorzieningen dan ook beschermen tegen
kortzichtige bezuinigingen.
Wel zullen wij een bijdrage vragen van diegene
die het kunnen dragen. Ook dat is solidariteit!

- Voor de VVD betekent dit dat zij uitgaat van de
vraag: ‘wat heb ik nodig om mee te kunnen
doen?’ en niet de vraag ‘waar heb ik recht op?’
Iedere burger dient daarbij gelijkwaardig behandeld te worden om rechtsongelijkheid te
voorkomen.

- In samenspraak met lokale groeperingen en
verenigingen en de uitvoerende instanties
moet het beleidsplan ter uitvoering van de
Wmo jaarlijks bijgesteld worden.
- Extra aandacht en ondersteuning voor
vrijwilligerswerk en mantelzorg.
- Zorg moet goed en bereikbaar zijn.

- De PvdA bepleit de vorming van “integrale
kindcentra”. De multifunctionaliteit van deze
voorzieningen kan een bijdrage leveren aan de
leefbaarheid van de kernen.
- De PvdA vindt verder dat de gemeente
jongeren kansen moet bieden o.a. door het
faciliteren van stage- en traineeplaatsen.

- Iedereen moet zich kunnen ontplooien binnen
zijn/haar mogelijkheden. De gemeente ondersteunt dit door de kwaliteit van scholen te
waarborgen en onze jeugd de plaats en ruimte
te geven die zij verdient.

- Jeugd- en jongerenbeleid moet een vanzelfsprekendheid worden.
- Het gemeentebestuur moet behoud van de
basisscholen in alle kernen bevorderen.
- Ook het actief ondersteunen van ontplooiingsmogelijkheden voor ouderen moet
aandacht krijgen.

- Met bouwen voor leegstand schiet niemand
iets op. Er moet gekeken worden naar
de vraag van morgen. Een kwalitatief en
passend woningaanbod is nodig om de regio
aantrekkelijk te maken of te houden voor jong
en oud.

- Het woningbouwprogramma dient gestoeld te
zijn op de woningbehoefte. Er zal daarnaast
aandacht voor starterswoningen gevraagd
worden.
- Gezien de demografische ontwikkeling en de
aantrekkelijkheid van Gennep voor jonge senioren zal de bouw van levensloopbestendige
woningen voorrang moeten krijgen.

- Bouwen naar behoefte in de kernen, speciale aandacht voor starters en senioren.
- Tevens aandacht voor speciale woonvormen zodat ouderen langer in hun thuissituatie kunnen blijven wonen.
- Particulier initiatief ondersteunen.

- De PvdA wil kansen benutten op het gebied
van toerisme, recreatie en excellente zorg.
- De PvdA steunt programma’s zoals de
Strategische Regiovisie en Gennep Vitale
Vesting en fungeert, indien nodig, als aanjager
van deze projecten.

- Kleinere ondernemers en zelfstandigen dienen
de ‘ruimte’ te krijgen.

- Bevorderen van een breed aanbod van
werkgelegenheid waarbij geldt dat kwaliteit
gaat voor kwantiteit.
- Het aanspreekpunt in de gemeente voor
ondernemers dient een snelle informatievoorziening te garanderen en de voortgang
van aanvragen te bewaken.
- Actief wervingsbeleid bedrijvigheid voeren.

- De unieke rijkdom in de vorm van landschap
en natuur biedt kansen, maar vraagt ook om
aandacht als het gaat om bescherming en daar
waar mogelijk het versterken van deze rijkdom
in overleg met alle betrokkenen.

- Het groene en open karakter van onze gemeente is onze grote meerwaarde en moet
behouden blijven.
- De VVD steunt het voorgenomen plan van de
gemeente om met het bedrijventerrein De
Brem ruimte te bieden aan bedrijvigheid en
kleinschalige logistieke dienstverlening.

- Beschermen van de cultuurhistorische,
landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit van
het gebied beschermen en waar mogelijk
ontwikkelen en benutten. Verloedering
dient te worden tegengegaan.
- Een evenwichtige balans tussen de natuur
en de economische belangen dient hierbij
uitgangspunt te zijn.

- Betere ontsluiting van het landschap door
uitbreiding van fiets- en wandelroutes maken
de regio nog aantrekkelijker voor bezoekers.
- Duurzaamheid en zuinig omgaan met energie
en landschap spaart niet alleen geld en milieu,
maar is ook gewoon een kwestie van fatsoen.

- Wat de VVD betreft dient het fietspaden netwerk verder uitgebreid te worden en goed
onderhouden te worden.
- De VVD is voor afkoppeling van het regenwater van bestaande woningen en bestaande
bedrijfspanden. Een actief beleid is gewenst
om overstromingen van wegen en terreinen
te voorkomen. Ook het op peil houden van het
grondwater is een goede aanzet hier toe.

- Goede bereikbaarheid van Gennep is belangrijk, veiligheid van het kwetsbare langzame verkeer moet prioriteit hebben.
- Het principe de vervuiler betaalt moet uitgangspunt worden van het milieubeleid.
- Voorts aandacht voor brede toepassing van
het principe van duurzaam bouwen.

- Op een verantwoorde wijze omgaan met
publiek geld is de enige manier om een
acceptabele belastingdruk te houden
en tegelijkertijd de kwaliteit van de
dienstverlening en ondersteuning voor hen die
het nodig hebben te garanderen.

- Een goed financieel beleid vormt de basis voor
het gemeentelijk beleid.
- Om te bezuinigen moeten kostbare plannen
aangepast worden, zoals de brug over de Niers
tussen Gennep en Ottersum. Een brug zoals bij
het Genneperhuis voldoet ook prima.

- Streven naar een stabilisatie van de lasten
voor de burger. Stelregel is dat OZB slechts
stijgt als gevolg van de inflatie. Dit alles
afhankelijk van de financiële positie van de
gemeente.
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Een terugblik op...
…iD Trofee Gennep
Vanuit het programma Gennep Vitale
Vesting werkt de gemeente samen
met inwoners en ondernemers aan
initiatieven om de kern van Gennep
vitaler te maken. De ideeënwedstrijd
iD Trofee Gennep blijkt een katalysator
voor allerlei ideeën en initiatieven
van inwoners. Het winnende idee
komt in aanmerking voor een mooi
uitvoeringsbudget. Op 10 december 2010
is de grote finale van deze wedstrijd, alle
inwoners mogen stemmen op het beste
idee!

…het Genneperhuis
Het project ‘Genneperhuis’ is
gerealiseerd, de geschiedenis van de
oude vesting is zichtbaar gemaakt
en het gebied is toegankelijk met
bruggen en paden. Inwoners en
recreanten kunnen genieten van een
prachtig natuurgebied bij de monding
van de Niers in de Maas.

10

Informatie

Na de verkiezingen...
Uitslag verkiezingen
gemeenteraad in
2006
Eens per vier jaar wordt de gemeenteraad gekozen. Bij de vorige verkiezingen in 2006 was de opkomst 55%
(7.205 van de 13.127 kiesgerechtigden). Er zijn 17 raadszetels in de
gemeente Gennep. Op basis van de
geldige stemmen zijn deze verdeeld
tussen de politieke partijen die deelnamen aan de verkiezingen.

Zetelverdeling
D66		
CDA		
PvdA		
CEL		
VVD		

5
4
4
3
1

De gemeenteraad van Gennep bij de installatie in 2006.

De D66 was de grootste partij met
5 zetels. Deze partij heeft samen met
het CDA en de PvdA - beiden 4 zetels een coalitie gevormd.
Deze partijen besturen samen de
gemeente Gennep sinds 2006.

Verdeling van de zetels

Er zijn 17 zetels te verdelen in de gemeenteraad van Gennep. Na het stemmen is
bekend hoeveel zetels naar welke partij gaan. De raadsleden die een zetel krijgen zijn
meestal de leden die het hoogst op de kieslijst staan, maar soms ook leden met voorkeursstemmen. De raadsleden van één partij vormen samen de fractie en de overige
leden vormen de achterban.

Coalitievorming

Percentage van de stemmen

De partijen die zetels hebben bemachtigd starten met onderhandelen: Welke partijen
gaan op welke manier de gemeente Gennep besturen? Partijen die opgeteld de meerderheid van de zetels hebben - dus 9 of meer zetels in het geval van Gennep - kunnen
de gemeente besturen. De grootste partij neemt het initiatief om op zoek te gaan naar
partners. De coalitiepartijen zijn de partijen die een akkoord bereiken om samen te werken. De overige partijen vormen de oppositie.

35%
30%
25%
20%

Collegeprogramma

De coalitiepartijen schuiven wethouders naar voren, deze worden benoemd door de
raad. Deze wethouders maken vervolgens, samen met de zittende burgemeester, een
collegeprogramma. Ze stellen hiervoor doelen op die ze willen bereiken in de vier jaar
waarin zij de gemeente gaan besturen. Het collegeprogramma gaat naar de raad voor
goedkeuring, want de raad heeft het laatste woord.

15%
10%
5%
0%

D66

CDA PvdA

CEL

VVD

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2006
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Een terugblik op...
…de revitalisering van
de bedrijventerreinen
De bedrijventerreinen in de gemeente
Gennep zijn in de afgelopen jaren
opgeknapt. De Heij, Ovenberg, Hoogveld
en Groote Heeze werden flink onder
handen genomen. Ook kwam er groen
licht voor de realisatie van regionaal
bedrijventerrein De Brem.

…het buitengebied
Inwoners worden zoveel mogelijk
betrokken bij allerlei plannen voor
de gemeente Gennep. Bijvoorbeeld
tijdens een drukbezochte inloopavond
over het bestemmingsplan van het
buitengebied. Dit bestemmingsplan
wordt op dit momenteel
geactualiseerd.

GENNEP ...voor een actief
KIEST ondernemersklimaat.
24 NOVEMBER
2010

U stemt toch ook?
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Informatie over het stemmen

Stemmen op 24 november
Op woensdag 24 november kunt u uw stem uitbrengen voor de leden van de gemeenteraad van Gennep. Hieronder vindt u alle belangrijke zaken op een rij.

1. U heeft uw stempas nodig
De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Zonder deze pas kunt
u uw stem niet uitbrengen. Mocht u uw stempas kwijtraken dan kunt u tot uiterlijk
dinsdag 23 november 2010, tot 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen bij
het Burgerloket van de gemeente Gennep. Als u daarna uw ‘oude’ stempas terugvindt kunt u daar niet meer mee stemmen, dat kan alleen nog met de nieuwe pas.

2. U heeft uw legitimatiebewijs nodig
U heeft - naast uw stempas - ook een geldig identiteitsbewijs nodig om te kunnen
stemmen. Onder geldige identificatie wordt verstaan: een paspoort, een identiteitsbewijs of een rijbewijs. Dit bewijs mag op 24 november 2010 niet langer dan vijf jaar
verlopen zijn.

3. U mag in elk stembureau binnen
de gemeente Gennep stemmen
Op uw stempas staat het adres van een stembureau bij u in de buurt, maar u bent
niet verplicht om daar te stemmen. Onderstaand vindt u een overzicht van alle acht
locaties in de gemeente waar u tussen 7.30 uur en 21.00 uur kunt stemmen.

U kunt met uw stempas en legitimatiebewijs
stemmen bij alle onderstaande locaties
DE STEMBUREAUS ZIJN OPEN VAN 7.30 UUR TOT 21.00 UUR
STEMBUREAU

LOCATIE

KERN

Zorgcentrum Norbertushof
(verpleeghuis)

Kuipersgroes 2
(ingang via Leerlooiersgroes)

Gennep

Pica Mare
(party centrum)

Picardie 36

Gennep

De Megafoon
(jongerencentrum)

Picardie 111

Gennep

Buurthuis VanOns
(twee stembureaus)

Norbertplein 3

Gennep

Gemeenschapshuis d’n Toomp

Lijsterbesstraat 10

Heijen

Trefpunt ‘68
(twee stembureaus)

Kerkstraat 31

Milsbeek

De Pub (zaal)

St. Janstraat 48

Ottersum

Gemeenschapshuis de Uitkomst

Kleefseweg 29

Ven-Zelderheide

Bent u niet in de
gelegenheid om te
stemmen?
U kunt een volmacht verlenen aan een
andere persoon die gaat stemmen.
Diegene mag uw stem dan uitbrengen.
Op de achterkant van uw stempas kunt
u de naam invullen van degene die
voor u gaat stemmen: de gemachtigde.
Deze persoon mag maximaal twee
machtigingen aannemen en moet de
volmachtstem tegelijk met de eigen
stem uitbrengen. Ook moet hij of zij
een geldig identiteitsbewijs van u, of
een kopie hiervan, overhandigen. Dit
identiteitsbewijs mag niet langer dan vijf
jaar zijn verlopen.

U stemt op
een ‘ouderwets’
stembiljet
Ruim twee jaar geleden besloot het kabinet terug te keren naar het stemmen
met potlood. U stemt op 24 november
door één bolletje voor de kandidaat van
uw keuze rood te maken. Vervolgens
doet u het stembiljet dichtgevouwen in
de stembus. Uw stembiljet is ongeldig
als u meerdere bolletjes rood heeft
gemaakt of bijvoegingen heeft gemaakt
waardoor u kunt worden geïdentificeerd. Als u blanco wilt stemmen dan
doet u dat door het lege stembiljet in de
stembus te werpen.

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeente Gennep

13

De bestuursperiode 2006-2010

Een terugblik op...
…de dienstverlening
De gemeente Gennep werkt aan
haar dienstverlening. Onder het
motto ‘We zijn er voor U’ brengt de
gemeente inwoners op de hoogte
van het kwaliteitshandvest. Hierin
staat wat zij van de gemeente mogen
verwachten en waar ze de gemeente
dus op kunnen aanspreken. De eerste
versie van het handvest luidt een reeks
van ontwikkelingen in op gebied van de
gemeentelijke dienstverlening.

…de Strategische Regiovisie
Een herindeling met de gemeenten
Mook en Middelaar en Bergen komt
er, na de val van het kabinet, voorlopig niet. Desondanks onderkennen de
drie gemeenten het belang om de Kop
van Noord-Limburg te versterken ten
opzichte van omliggende regio’s. De
Strategische Regiovisie speelt daarbij
een belangrijke rol. De visie is inmiddels door de drie gemeenteraden vastgesteld. Inwoners en ondernemers
in het gebied worden nadrukkelijk
betrokken bij de ontwikkelingen.

GENNEP …voor een veilige
KIEST schoolomgeving.
24 NOVEMBER
2010

U stemt toch ook?
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Verkiezingsnieuws

Wie wint het verkiezingsdebat?
Blijf op de hoogte
van de verkiezingen!
21 november: politiek debat Omroep Gennep
www.omroepgennep.nl
Via radio te beluisteren in de ether op
107,9 MHz en via de kabel op 87,5 MHz.
maar ook op internet:
www.omroepgennep.nl, klik rechts
boven op ‘luister live’.

Vlak voor de gang naar de stembus staan de vijf politieke partijen nog een keer
tegenover elkaar. Onder de titel “Het Stemlokaal” organiseert Omroep Gennep een
debat tussen de lijsttrekkers. Het debat wordt gehouden op zondag 21 november
en vindt plaats in het café van Pica Mare. Vanaf 12.00 uur is het live te volgen
op OmroepGennepTV en OmroepGennepFM (zie kader voor meer informatie).
Belangstellenden zijn vanaf 11.30 uur van harte welkom aan de Picardie 36 in Gennep.

OmroepGennepTV
Alleen te bekijken op het analoge ZIGGO
kanaal 22+ (480 MHz). Het digitale
kastje moet dan uitgeschakeld zijn.

www.gennep.nl
Kijk op de site van de gemeente
Gennep.

9 november: verkiezingsdebat voor ouderen
De Katholieke Bond van Ouderen en Pantein Norbertushof organiseren een
verkiezingsdebat voor ouderen op dinsdagmiddag 9 november a.s. Tijdens het debat
zullen de vijf politieke partijen uitgebreid ingaan op onderwerpen die ouderen belangrijk
vinden. Ouderen in de gemeente Gennep zijn van harte welkom om dit debat bij te
wonen, om 15.00 uur in de Nierszaal van de tijdelijke huisvesting verzorgingshuis
Norbertushof, Kuipersgroes 2 in Gennep.

Kom naar de feestelijke uitslagenavond!
Twitter
www.twitter.com/GemeenteGennep
Verkiezingstweets: #verkiezingenGennep
TM

LinkedIn
Bent u LinkedIn? Meld u dan aan voor de
groep Gennep op www.linkedin.com.

Zodra de stembureaus op 24 november om 21.00 uur sluiten begint het tellen van de
stemmen. Welke partij krijgt de meeste stemmen en hoe is de verdeling van de zetels?
De uitslag is niet alleen spannend voor de kandidaten voor de gemeenteraad, maar ook
voor u als inwoner van de gemeente Gennep! De uitslagen worden bekendgemaakt
tijdens een feestelijke verkiezingsavond. U bent van harte welkom om dit live mee te
maken.
Vanaf 21.00 uur zijn de deuren van het oude Stadhuis aan de Markt geopend. Er zijn
vraaggesprekken met kandidaat-raadsleden en onder het genot van een hapje en drankje
wachten we op de binnendruppelende uitslagen van de verschillende stembureaus.
Naarmate de avond vordert zal de verkiezingsuitslag zich steeds duidelijker aftekenen. De
activiteiten vinden plaats in de raadzaal van de gemeente Gennep. Zorg dat u erbij bent!
De verkiezingsavond wordt bovendien live uitgezonden op OmroepGennepFM en Omroep
GennepTV.
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