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Beste partijgenoot,  

Graag willen wij u maandelijks op de hoogte brengen van onze lopende zaken in de 
gemeenteraad. Daaronder vallen succesjes, teleurstellingen en frustrerende momenten.  

100 jaar sociaal democratie in Gennep.  

1918 was het jaar dat er in Gennep een sociaal 
democratische afdeling werd opgericht. Ons 100-
jarig bestaan vieren we in 2018. Wij zijn op zoek 
naar mensen die ons willen helpen, van ideeën 
voorzien, op zoek gaan naar allerhande materiaal 
etc.  

Doet u mee? 

U kunt dit aangeven bij Theo Kersten, voorzitter 
PvdA Gennep. 
Telefoonnummer: 0638701914 
E-mail: thkersten@home.nl  

Ps. Zelf konden we ons enthousiasme niet 
helemaal beteugelen en hebben we een tweetal logo’s ontwikkeld. Heeft u een voorkeur? Saskia 
ontvangt deze graag uiterlijk 23 maart op saskiavdlinden@hetnet.nl   

Gennep ‘schreeuwt’ om brandweermannen 

Zo luidde de kop boven een artikel in De Gelderlander van 7 januari jongstleden. Ook de 
landelijke media hadden in januari uitgebreid aandacht voor problemen en leegloop bij de 
(vrijwillige) brandweerkorpsen in het land. De teneur van het artikel in De Gelderlander was dat 
voornamelijk het natuurlijk verloop de oorzaak zou zijn van het teruglopend aantal vrijwilligers. 
De uitzending van 1Vandaag van 18 januari gaf een ander beeld en helaas zijn ook in Gennep 
geluiden te horen van onvrede en frustraties bij de vrijwilligers van de brandweer sinds de 
brandweerzorg is ondergebracht in de Veiligheidsregio Limburg- Noord.  

Geluiden over bureaucratie en afstand tussen leidinggevenden en vrijwilligers  

Omdat een structurele onderbezetting bij de brandweer direct gevolgen heeft voor de 
inzetbaarheid en daarmee voor de veiligheid van ons allemaal is het erg belangrijk om feiten en 
oorzaken boven tafel te krijgen. Dit is de reden dat de PvdA Gennep samen met onze collega’s 
van 14 PvdA-afdelingen en de Provinciale Statenfractie vragen stelden aan de colleges van B&W. 
De antwoorden op deze vragen zullen inzicht geven in de situatie landelijk, regionaal, maar vooral 
ook lokaal. Verder zal de fractie van de PvdA binnenkort een werkbezoek brengen aan de 
brandweer van Gennep om zodoende van henzelf te horen hoe zij aankijken tegen de 
onderbezetting en de eventuele achterliggende oorzaken.  

Het succes van goede brandweerzorg ligt immers niet op een kantoor in een centraal 
georganiseerde veiligheidsregio, maar in een faciliterende veiligheidsregio met gemotiveerde 
korpsen in de kazernes.  
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Oproep Team Toegang 

In de nieuwsbrief van december vroegen we u naar uw ervaringen met Team Toegang. Tot op 
heden hebben wij geen reacties ontvangen. Wij hopen dat u alsnog uw ervaringen met ons wil 
delen. De contactgegevens vindt u onderaan de laatste pagina van de nieuwsbrief.  

Accommodatie Vitesse ‘08 

Eindelijk is er een oplossing voor de water- en veldproblematiek van Vitesse! Wat houdt de 
oplossing in? Het betreft de ophoging van het lage hoofdveld met 40 centimeter. Dit zorgt ervoor 
dat het veld niet telkens onder water loopt bij een buitje. Daarnaast gaan we over naar een 
natuurlijke afvoer van regenwater in plaats van het regenwater via een drainagesysteem het riool 
in te pompen. Wij zijn groot voorstander van duurzame oplossingen. Dat mag dan ook best wat 
kosten. Het verdient zich immers op lange termijn heel dik terug.  

In het hele plan is ook de realisatie van kunstgras op het hoofdveld betrokken. Vitesse wilde dit al 
langere tijd en wij willen altijd mee kijken hoe we verenigingen in hun kracht kunnen zetten. 
Verenigingen zijn immers een groot goed voor onze gemeenschap. Het verbindt ons. Die 
handschoen is door het college van B&W goed opgepakt. Naast de aanpak van de 
waterproblematiek en de realisatie van het kunstgrasveld wordt de vereniging financieel extra 
ondersteund naar het moment dat het kunstgrasveld vernieuwd moet worden. Daar staan wij 
volledig achter. Wij vinden ook dat dit ook voor andere verenigingen moet gebeuren wanneer zij 
een ingrijpende verandering willen doorvoeren. Dan is er behoefte aan maatwerk. Iedere 
vereniging heeft zo zijn eigen financiële situatie. Zo maken we verenigingen toekomstbestendig. 
Echter moet er wel een financieel kader afgesproken worden voor het moment dat de vereniging 
toekomstbestendig is. Het financieel kader – hoeveel betaalt de gemeente en hoeveel betaalt de 
vereniging zelf – is niet door de raad aangenomen. Wat wel heel erg laakbaar is, is dat dit 
amendement eerst door alle partijen in de raad was ondertekend. Het lijkt sterk op 
koudwatervrees. Zouden de raadsleden van SP, KERN en D66 voorafgaand aan de raad er 
daadwerkelijk door bevangen zijn?   

Shared- space 

20 januari vroegen we via Facebook wat men vindt van 
het shared- spacegebied in Gennep. We kunnen dus al 
enigszins raden wat u er van denkt wanneer u niet heeft 
gereageerd op de Facebook pagina. De PvdA heeft zich 
altijd gekeerd tegen het plan van shared- space. Er is maar 
een kleine groep die zich goed kan bewegen in een ruimte 
waar geen regels zijn. Vele groepen – kinderen, ouderen, 
gehandicapten – hebben behoefte aan duidelijkheid. 
Kortom: verkeersregels en zebrapaden. Naast de vele 
reacties op onze vraag waren er twee insprekers – 
betreffend de voorzitter van de adviesraad sociaal domein en een inwoner van het Bolwerk – bij 
een commissievergadering. Zij waren allerminst te spreken over de huidige chaotische toestand. 
De wethouder zegde uiteindelijk toe dat wanneer er behoefte is aan zebrapaden deze er ook zullen 
komen. Wij blijven druk geven op dit onderwerp opdat de evaluatie zo spoedig mogelijk 
plaatsvindt en uitvoer wordt gegeven aan de bevindingen, die in onze ogen overduidelijk zijn.  
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Cultuurbeleid  

Op 5 januari was de eerste raadsvergadering van 2016, het onderwerp van die avond was het 
cultuurbeleid. De gemeente Gennep heeft een brede verzameling kunst en cultuur, maar helaas 
geen beleid of visie. Gelukkig is deze er nou eindelijk. De PvdA is blij met de gestelde kaders. 
Voor goede initiatieven is genoeg ruimte, maar met de initiatieven van het college zijn we niet zo 
blij. Zo was er het idee om een cultuurcoach in te huren. Deze gaat dan voor de scholen kijken 
naar de lessen over kunst en cultuur. Iets wat scholen zelf al doen met de ondersteuningen van 
verschillende verenigingen binnen de gemeente. Er waren dan ook geluiden van scholen dat ze 
hier niet op zaten te wachten. Daarnaast was er nog het plan om € 25.000 per jaar apart te leggen 
voor kunst. Niet omdat het college een mooi kunstwerk op het oog heeft, maar om over 3 jaar met 
€ 75.000 kunst te kunnen kopen. Geen plannen, geen opdrachten, geen visie, gewoon gaan 
shoppen met geld van de burgers. Niet doen dus. Het laatste initiatief van het college was een 
extra subsidie voor cultuurpodium Roepaen. Niet omdat er nieuwe initiatieven zijn of plannen 
van uitbreiding, gewoon omdat het kan. Dit vinden wij niet eerlijk tegenover andere initiatieven. 
De PvdA hecht grote waarde aan het cultuurpodium, zowel cultureel als toeristisch. Maar als er 
initiatieven geschrapt moeten worden omdat er geen geld is, kan het niet zo zijn dat het 
cultuurpodium zonder reden een extra zak met geld krijgt. De meningen in de raad verschilde 
echter zo erg dat er bijna 3 uur lang over gesproken is en de stemmingen erom zouden spannen. 
De PvdA was bij 3 moties de beslissende stem, niet slecht met maar één zetel. Uiteindelijk zijn 
alle initiatieven van het college afgewezen en houden we dus een goed beleid over waar op verder 
gewerkt kan worden.  

 

Mocht u opmerkingen, tips of andere reacties hebben, kunt u e-mailen of bellen naar Luc 
Brouwers of Theo Kersten.  
 
Luc Brouwers:  
E-mailadres: l.brouwers@home.nl; telefoonnummer: 0485-516573.  
 
Theo Kersten:  
E-mailadres: thkersten@home.nl; telefoonnummer: 06-38701914 
 
U kunt ons ook volgen via https://gennep.pvda.nl/ of https://www.facebook.com/PvdAgennep  
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