
OMGEVINGSVISIE GEMEENTE GENNEP SAMEN MAKEN WE GENNEP 



Of je nu 8 of 80 bent. Melkveehoudster, 
thuispapa of docente bent. Gennep is 
van u, voor u. Samen maken we onze 
gemeente nóg mooier en krachtiger. 
Want Gennep is nooit af. In Gennep kun 
je dromen én doen. Om scherp te krijgen 
waar we samen onze energie op willen 
richten heeft de gemeente samen met 
inwoners, ondernemers, verenigingen en 
anderen een omgevingsvisie opgesteld. 

De vier speerpunten van de omgevingsvisie: 
 
• Samen maken we een hoog, droog en veilig Gennep 
• Samen maken we de samenleving en (digitale) verbindingen sterker 
• Samen maken we Gennep cultuurrijk
• Samen maken we krachtige kernen en vitale bedrijvigheid 

De belangrijkste ambities zijn duidelijk, de vraag is alleen ... 
hoe gaan we ze waarmaken? Dat is de vraag aan u en alle Gennepenaren. Immers: wie weet er nu 
beter wat er nodig is en waar de kansen liggen dan de mensen die hier wonen, werken en leven?

Ter inspiratie hebben we vijf inwoners, ondernemers en vrijwilligers gevraagd naar hun 
persoonlijke invulling van de vier speerpunten. Siem, Britt & Nena, Leo en Dominique vertellen u 
over hun ideeën en aanpak. Ze delen met u wat ze het allerliefst zouden oppakken voor een mooi 
en krachtig Gennep. 

Wilt u meer weten over de vier speerpunten en de omgevingsvisie van gemeente Gennep?  
Op www.gennep.nl/omgevingsvisie vindt u meer informatie.

Heeft u zelf ook ideeën? Laat van u horen! Op de laatste pagina van dit boekje vindt u een 
checklist. Die helpt u om uw voorstel helder en compleet te maken.  
Gewoon doen! In Gennep maak je je dromen waar.

MAAK UW DROMEN WAAR IN GENNEP
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Balanceren als een ooievaar: 
hoog, droog, veilig 
Als doorstroomgebied van de Maas leven 
we in Gennep al eeuwen met het water. 
Voor onszelf, maar ook voor de natuur 
zoeken we naar evenwicht. Bevlogen 
vrijwilliger Leo Daanen wil de balans tussen 
droog en nat verbeteren voor vogels, zodat 
onder meer de ooievaar naar hartenlust 
kan foerageren. 

“Kieviten, lepelaars, wulpen, scholeksters, 
Gennep is een vogelparadijs. Alleen ...  
we missen nog een goed foerageergebied. 
Oude kaarten laten een nevengeul zien 
achter de Niersdijk. Als we die sloot 
weer uitgraven, de poel verdiepen en de 
waterverbinding herstellen, kunnen we 
voorkomen dat de poel droogvalt. Dan is 
er altijd water en dus ook voedsel voor de 
vogels! De uitgegraven grond kunnen we 
gebruiken voor dijkverbreding. Goed voor 
de vogels, goed voor ons.” 

LEO DAANEN (62)  VRIJWILLIGER BEHEER EN BEHOUD VOGELPOPULATIE 



Samen maken we een    hoog, droog en veilig Gennep  
Klimaatverandering, hoogwater, perioden van droogte … 
het evenwicht in de wereld verandert. In Gennep leven we al 
eeuwen met het water. Voor toekomstige generaties blijven we 
investeren in een prettige omgeving. Daarmee bedoelen we: 
duurzaam, veilig en gezond. Met mínder energieverspilling en 
mínder broeikasgassen. Samen met de overheid, het waterschap 
en u spannen we ons in voor de beste omgeving voor onze 
(klein)kinderen. 
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“Ik denk dat ieder mens gezien 
en gekend wil worden. Samen 
zijn betekent nog niet dat je je 
verbonden voelt. Je kunt superlieve 
mensen om je heen hebben, maar 
je toch alleen voelen. Soms wéét 
iemand niet wat hij nodig heeft of 
is de drempel te hoog om hulp te 
vragen.  Daar wil ik iets aan doen! 
Hoe? Door de lijm te zijn tussen alle 
mooie initiatieven in onze gemeente 
en overzicht te geven. Mijn droom: 
samen er voor zorgen dat niemand 
zich meer langdurig eenzaam voelt.” 

Wat je samen maakt 

maak je niet kapot 
De jonge ondernemer Dominique Bartels werkt letterlijk aan 
verbinding in de gemeente door met De KonnectKever rond te 
rijden. Ze vraagt inwoners, vrijwilligers en zorgprofessionals wat ze 
nodig hebben om vooruit te kunnen. Door de antwoorden terug te 
koppelen aan de juiste partij maakt ze de verbinding tussen mensen, 
organisaties en overheid nóg sterker.
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DOMINIQUE BARTELS (23)  SOCIAAL ONDERNEMER 
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Samen maken we de 

samenleving en (digitale) 
verbindingen sterker 
Als we elkaar weten te vinden en zichtbaar zijn voor anderen, 
staan we sterker. Gastvrij, zorgzaam en betrokken, dat zijn we in 
Gennep. Ons verenigingsleven bloeit en de vele lokale initiatieven 
stralen kracht uit. Dat doen we goed! Ook in de toekomst willen 
we verbonden blijven. Figuurlijk, maar ook letterlijk. Door goede, 
veilige wegen en duurzame vervoersmogelijkheden. Door gebruik 
te maken van elkaars talenten en onze krachten waar nodig te 
bundelen. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!  
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Laten zien ... 
dat we schatrijk zijn  
Nieuwsgierig, onderzoekend, speurend … de jonge Siem Jansen ontdekt iedere 
dag kleine en grote schatten in gemeente Gennep. Onze gemeente is prachtig, 
vindt hij! Regelmatig gaat hij met de jongerenafdeling van IVN mee op  
mini-expedities in de natuur. Zijn doel: de prachtige natuur behouden, zodat 
het goed leven en genieten is voor mensen én dieren. Kon iedereen maar zien 
hoe mooi het hier is … 

SIEM JANSEN (7)    JONGE ONTDEKKER

“In Gennep hebben we heel veel 
mooie dingen.  Het lijkt mij leuk als 
er een ruimte komt waar iedereen 
die in gemeente Gennep woont 
‘schatten’ kan laten zien. Dingen 
van vroeger, dingen die je hebt 
gevonden of dingen die gewoon 
belangrijk zijn. Zelf zou ik dan 
twee dode hommels laten zien 
die ik heb gevonden en stenen 
die Sinterklaas voor mij heeft 
meegebracht. En de helm die ik 
van mijn buurvrouw heb gekregen. 
Ze zei dat die nog van de oorlog is. 
Als iedereen iets laat zien weten 
mensen hoe het hier was en is.” 



Samen maken we de 

Gennep cultuurrijk 
Schatrijk, dat zijn we in Gennep. Door onze lange geschiedenis. 
Door ons bijzondere en zeer gevarieerde landschap. En door onze 
identiteit. Krachtig, strijdvaardig, zorgzaam en gastvrij, zo staan we 
in Gennep te boek. Niet voor niets verwelkomen we jaarlijks meer 
dan 1 miljoen bezoekers. Samen kunnen we de vrijetijdseconomie 
nóg sterker maken. Samen kunnen we uitdagingen in water en 
natuur omzetten in kansen.  
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BRITT (23) EN NENA (24) VAN ARENSBERGEN   EIGENAREN HOTEL-RESTAURANT DE KROON 

“Het lijkt wel of ik in Frankrijk 
ben! – horen we vaak. Toeristen zien 
Gennep met andere, nieuwe ogen. 
De klepperende ooievaars, het 
Genneper Huys, de Martinustoren, 
de Niers ... Gennep ís ook van een 
bijzondere schoonheid. Wat zou het 
mooi zijn als Gennep een kloppend 
winkelhart krijgt, waar mensen 
speciaal voor omrijden. Denk aan 
pop-up stores van jonge ondernemers 
in leegstaande panden, innovatieve, 
ambachtelijke winkels, nieuwe 
overnachtingsmogelijkheden op 
bijzondere plekken ... Gennep heeft 
alles. Laten we samen durven en doen, 
zodat Gennep leeft en bruist.” 

Zorgen dat ...

onze motor blijft draaien 
Toen ze zeven en acht waren droomden ze er al van: een eigen 
zaak. Zussen Britt en Nena van Arensbergen – eigenaren van 
hotel-restaurant De Kroon – willen bóuwen. Met elkaar, met hun 
team, met iedereen in Gennep.  
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Samen maken we  
krachtige kernen en  
vitale bedrijvigheid 
Goed leven, dat vinden we in Gennep belangrijk. 
We willen dat Gennep bloeit en dat onze kernen blijven 
bruisen. Daarom zetten we in op een passend aanbod in 
wonen, werken, recreatie en winkels. Ook werken we aan een 
positief vestigingsklimaat voor ondernemers. Zo zorgen we dat 
onze motor blijft draaien. Dat willen we doen met inwoners, 
ondernemers, betrokkenen en met u!  



CHECKLIST VOOR UW VOORSTEL …
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HEEFT U EEN IDEE OM 
GENNEP NOG MOOIER EN 
KRACHTIGER TE MAKEN? 

Kijk hiernaast of uw idee past bij de 

omgevingsvisie van gemeente Gennep.

Mijn idee versterkt de identiteit van Gennep.  

Ik weet op welke plek ik mijn initiatief wil realiseren.

Mijn idee sluit aan op minstens één van de vier speerpunten  

van de omgevingsvisie. Ik zie ontwikkelingen in de gemeente  

die aansluiten op mijn plan.

Ik weet wat mijn omgeving van mijn initiatief vindt.

Kunt u al deze vragen met ja beantwoorden? Mooi!  

Op www.gennep.nl/omgevingsvisie leest u welke volgende 

stappen u kunt zetten om uw plan te realiseren en hoe de 

gemeente u daarbij kan ondersteunen.



Gemeente Gennep heeft samen met inwoners, ondernemers en vele anderen een omgevingsvisie opgesteld. 

Deze kunt u inzien op de website van de gemeente. In dit boekje leest u in vogelvlucht wat ons als gemeente 

karakteriseert en waar we ons samen met u op willen richten. Laat u inspireren door de dromen van enkele 

enthousiaste inwoners, ondernemers en vrijwilligers! 

 

Gennep, november 2019

www.gennep.nl/omgevingsvisie


