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De Drie Kronen

Ottersum

Milsbeek

Koningsven - De Diepen

Gennep

Ven-Zelderheide

Heijen

De Grens

De Brem
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Wij versterken de trots op de
eigen identiteit en 
omgevingskwaliteit

We zetten in op de versterking
van de vrijetijdseconomie en 
zoeken naar koppelkansen bij
water- en natuuropgaven

TROTS!
Wij zijn verantwoordelijk voor een 
gezonde, veilige leefomgeving en 
werken waar mogelijk samen met 
inwoners, ondernemers, 
organisaties en belangenpartijen 
om de leefomgeving

We tre�en voldoende 
voorzieningen voor zowel hoge 
waterstanden als perioden van 
droogte, zowel om het te 
voorkomen als om de negatieve 
gevolgen tegen te gaan

We gaan aan het werk met de 
opgave om in 2050 energie
neutraal te zijn en de uitstoot van 
CO2 terug te dringen
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We willen samenwerken met 
inwoners aan een leefbare 
woonomgeving met voldoende 
voorzieningen

De gemeente wil een 
transparante organisatie zijn met 
toegankelijke communicatie en 
een integrale aanpak’

We zetten in op veilige wegen en 
duurzame vervoersmogelijkheden

We zetten in op een aanbod in 
wonen en voorzieningen die 
gericht is op alle doelgroepen

We werken samen met inwoners 
aan een aantrekkelijke en 
toekomstbestendige omgeving

We zetten in op een compact en 
bruisend kernwinkelgebied en 
voldoende winkelvoorzieningen 
in de kernen

We bevorderen werkgelegenheid 
en ondernemerschap door een 
goed vestigingsklimaat en door 
ruimte te geven aan economische 
dragers

Ovenberg

Hoogveld

De Groote Heeze

MET ELKAAR VERBONDENHOOG DROOG EN VEILIGKRACHTIGE KERNENCULTUURRIJK 
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Maaswerken (MIRT)

Verbeteren	verkeersveiligheid	N271

Onderzoek	fietsverbinding	Maasbrug	
Gennep	-	Oeffelt

Lob	van	Gennep

Versterken	Maasheggen	in	combinatie	met	
rivierverruiming´

Water

Natuur	en	recreatiegebied	
Koningsven De Diepen

Natuur

Maasheggen

Rivierduinen

Infrastructuur

Kernen

Bedrijven

WAT ZIJN DE SPEERPUNTEN VAN DE 
OMGEVINGSVISIE?

LEGENDA

Samen maken we Gennep! 
Heeft u ook een plan of een idee dat kan bijdra-
gen aan de toekomst van onze gemeente?
 
Bekijk hoe uw plan past binnen de speerpunten 
en ga erover in gesprek met de gemeente. Er 
liggen genoeg kansen.

Vanuit de gemeente dragen we graag ons steen-
tje bij. Zo wordt onze visie werkelijkheid. En 
maken we Gennep samen nog mooier.

Samen willen we zorgen voor een aangename en 
gezonde	leefomgeving	in	Gennep!	Voor	nu	en	in	de	
toekomst. We benoemden in hoofdstuk 2 de 
belangrijkste gebiedswaarden van onze gemeente en 
beschreven	wat	onze	kernen	zo	bijzonder	maakt.	Deze	
waarden behouden en versterken we, door samen te 
werken.

In	dit	hoofdstuk	zetten	we	vier	thema’s	met	bijbehorende	
speerpunten op een rij. Deze thema´s komen voort uit 
de	maatschappelijke	opgaven,	de	beschrijving	van	onze	
identiteit	en	de	bijeenkomsten	met	bewoners	en	belang-
hebbenden. Hiermee gaan we samen aan de slag. 
De	vier	thema’s	zijn:

1.	 Cultuurrijk	Gennep
2.	 Krachtige	kernen,	sterke	werkgebieden
3.	 Hoog,	droog	en	veilig	Gennep
4. Sterke samenleving en (digitale) 
 verbindingen

Alle	speerpunten	zijn	uitgewerkt	in	een	aantal	concrete	
acties.	Deze	acties	vindt	u	terug	in	het	uitvoeringspro-
gramma in hoofdstuk 5.
Op	de	themakaarten	staan	met	iconen	waarden	aangege-
ven.	Deze	geven	een	overzicht	en	zijn	niet	uitputtend	en	
niet	in	alle	gevallen	gebonden	aan	een	locatie.

Natte	natuurzone

Zichtbaar	en	beleefbaar	water

Duurzame vervoersmogelijkheden

Gemeente	Gennep	energieneutraal	in	2050

Vitale	en	klimaatbestendige	agrarische	bedrijven

Maas	en	Niers:	werk	en	vertier	in	balans

Versterking	/	beleving	van	karakteristieke	
landschappen	en	contrasten	daartussen

Natuurvriendelijke	herinrichting	beken


