
Samen verder bouwen 

Het coalitieakkoord samengevat in kindertaal 

 

We willen van de gemeente Gennep een nóg fijnere plek maken voor alle 

mensen die er wonen. En juist ook voor alle kinderen, want we willen dat 

jullie fijn kunnen wonen, spelen, sporten en naar school kunnen gaan. We 

willen dat de gemeente Gennep een plek is waar je gelukkig en gezond op 

kunt groeien.  

 

In de gemeenteraad zitten 17 mensen (raadsleden). Dat noemen we zetels. Als de 

gemeenteraad een besluit neemt, moet de meerderheid het er mee eens zijn (dus 9 of 

meer), anders gaat het niet door.  

 

 

  

Op 16 maart 2022 zijn er verkiezingen geweest. Met  CDA, VVD en ELsss zijn we samen 

de coalitie, dat is de meerderheid in de raad. En onze partijen zorgen voor wethouders, 

dat zijn de mensen die samen met de burgemeester zorgen dat alle plannen worden 

uitgevoerd. Wij hebben veel met elkaar gepraat over de belangrijkste onderwerpen voor 

de komende 4 jaar.  

Welke onderwerpen dat zijn en welke plannen of ideeën de drie partijen daarbij hebben, 

hebben we opgeschreven. Dat heet het coalitieakkoord. Dit coalitieakkoord hebben we 

de naam Samen verder bouwen gegeven. 

Samen, omdat alle raadsleden en alle partijen het belangrijk vinden om samen met de 

inwoners van de gemeente Gennep plannen te maken. En om goed naar de inwoners te 

luisteren. Verder, omdat de gemeente ook de afgelopen jaren al veel goede dingen heeft 

gedaan. We gaan dus door met wat we al deden, en doen nog een beetje meer… En 

bouwen betekent dat we samen met de inwoners willen werken aan een gemeente waar je 

fijn kunt wonen, naar school gaan, spelen en kunt werken. Voor nu… en voor later! 

 

5 zetels  1 zetel 2 zetels  2 zetels  3 zetels  4 zetels  



De belangrijkste plannen in het coalitieakkoord gaan over 3 dingen:  

➔ samenwerken met de inwoners 

➔ woningen bouwen 

➔ klimaat en energie  

 

Samenwerken met de inwoners  

Wij vinden het heel belangrijk dat onze inwoners 

meedenken met onze plannen. En de meeste inwoners 

willen dat zelf ook. Stel je eens voor dat jouw straat 

veranderd wordt. Dan wil je daar toch ook toch over 

meepraten en meedenken? Het is tenslotte jouw 

straat, waar jij elke dag fietst of speelt. En 

misschien wil je niet alleen praten, maar wil je ook 

echt iets doen. Zelf een bloementuin aanleggen 

bijvoorbeeld of een fruitbosje maken. De komende 

jaren willen we steeds meer met de inwoners gaan 

praten en samen plannen maken. Zo laten we zien dat 

we de mening van onze inwoners belangrijk vinden. En kunnen we leren van wat de 

inwoners vinden en weten. Hoe we dat allemaal gaan doen, weten we nog niet precies. We 

gaan ermee oefenen en uitproberen wat wel en niet goed werkt. Maar we weten zeker 

dat de gemeente Gennep nog mooier en fijner wordt, als we dingen samen doen! 

 

Woningen bouwen  

Je hebt vast wel gehoord dat het voor veel 

mensen moeilijk is om een huis te vinden. Er 

zijn te weinig huizen voor alle mensen. 

Daarom willen we de komende 4 jaar veel 

huizen gaan bouwen. Zodat iedereen die dat 

wil in de gemeente Gennep kan blijven of 

komen wonen. We gaan verschillende soorten 

huizen bouwen: voor jonge en oude mensen, 

voor mensen met en zonder kinderen. We 

willen dat in alle wijken en dorpen van de 

gemeente Gennep doen.  

 

Als er meer mensen in Gennep blijven of komen wonen, is dat ook goed voor de winkels, 

de sportclubs en de scholen. Daar gaan dan namelijk meer mensen naar toe. Ook daarom 



vinden we het belangrijk om huizen te bouwen. Meer huizen betekenen meer mensen en 

dat betekent weer dat de winkels, sportclubs en scholen kunnen blijven bestaan. Zo 

blijft het gezellig in de gemeente en kunnen kinderen in hun eigen wijk of dorp blijven 

sporten en naar school gaan. 

 

Klimaat en energie   

Het klimaat verandert. Daar hebben we in Gennep ook mee te maken. Denk maar aan de 

overstromingen afgelopen zomer. We willen dat jullie ook in de toekomst nog fijn en 

veilig in de gemeente Gennep kunnen wonen. Daarom willen we 2 dingen doen: zuinig 

omgaan met energie en zorgen dat we zo min mogelijk last hebben van water en de 

stijgende temperaturen.  

 

Dat eerste doen we door naar manieren te 

zoeken om zo min mogelijk energie te gebruiken. 

Bijvoorbeeld door energiezuinige woningen te 

bouwen. Maar ook door ervoor te zorgen dat er 

meer zonnepanelen op de daken van huizen en 

bedrijven komen.  

 

Om de inwoners te beschermen tegen 

wateroverlast, zorgen we dat er ruimte is voor het water. Bijvoorbeeld door de dijken 

langs de Niers te verhogen, maar ook door meer gras en minder stenen of asfalt te 

gebruiken. Zo kan het water gemakkelijker de grond in. Om ons beschermen tegen hitte, 

planten we meer bomen. Een mooi voorbeeld zijn ‘groenblauwe’ schoolpleinen, waar 

ruimte is voor het water én het niet te heet wordt door veel bomen en struiken.  

Ook willen we dat er minder afval komt en dat we met zijn allen ons afval beter gaan 

scheiden. Dat is goed voor het milieu én bespaart geld.  

 

Het college  

De afspraken die we met elkaar hebben gemaakt in het coalitieakkoord, worden de 

komende 4 jaar uitgevoerd door de burgemeester met zijn 3 wethouders (het college). 

Vanuit de gemeenteraad controleren we of ze dat wel goed doen en net zo snel als wij 

dat zouden willen. En het zou leuk zijn als jullie óns weer een beetje in de gaten zouden 

houden. We zitten namelijk in de gemeenteraad voor jullie.   

 


