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Wij werken uitsluitend op afspraak. Hiervoor kunt u bellen met ons KCC van maandag t/m donderdag van 08.30 tot 16.30 en op 
vrijdag van 08.30 tot 12.30. Zie voor meer informatie onze website www.mookenmiddelaar.nl
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TER SPRAKE

Plasmolen in 2024 een stuk aantrekkelijker

Gemeenteraad stelt zich voor
Cornelieke van den Bergh - VVD

Hoe zetten we Plasmolen beter op de kaart, 
zodat inwoners, ondernemers en toeristen 
deze mooie plek beter kunnen “proeven”? 
Voor dit plan kozen we de naam: Proef Plas-
molen. Het is een project dat al langer loopt 
en door dit college hoog op de agenda is ge-
zet. “We gaan de komende tijd stappen zet-
ten om de kern van Plasmolen aantrekkelijker 
te maken. Die wens leeft natuurlijk al langer 
en het is te vaak blijven liggen, maar nu gaan 
we echt aan de slag samen met ondernemers 
en inwoners. Voor beide groepen moet er de 
komende jaren iets verbeterd zijn”, aldus 
wethouder Holger Rodoe.

Van masterplan naar deelprojecten
Plasmolen is met haar toeristisch-recreatie-
ve ondernemers een belangrijke pijler voor 
de lokale economie. Om Plasmolen aan-
trekkelijker te maken voor toeristen, onder-
nemers én inwoners is jaren geleden een 
masterplan opgesteld. Wethouder Rodoe: 
“Dit masterplan was te veelomvattend. We 
konden er geen overeenstemming over be-
reiken. Onderdelen uit het masterplan zijn 
wel opgepakt, zoals de herinrichting van de 
N271 en gesprekken met een werkgroep 
Proef Plasmolen.”

Samen met inwoners en ondernemers
In 2020 en 2021 heeft deze groep - met 
daarin een aantal inwoners en ondernemers 
- gewerkt aan de plannen voor de kern van 
Plasmolen. Dit traject werd begeleid door 
het bureau Spectrum. Het resultaat van 

• Wat zijn uw ervaringen met vriendschappen?
• Hoe gaat u hiermee om?
• Wat betekent vriendschap voor u?

Wilt u graag anderen ontmoeten en ge-
zamenlijk ervaringen uitwisselen over dit  
thema? Kom dan naar deze themabijeen-
komst in Gemeenschapshuis De Wieken, 
Molenhoek. De bijeenkomst is gratis en 
wordt geleid door een ervaringsdeskundige 
van Ixta Noa. Voor meer informatie kunt u 
terecht bij Jeroen, via jeroen@ixtanoa.nl of 
via 06 - 25 33 96 98.

Uw schone kerstboom kunt u op zaterdag  
7 januari 2023 klaarzetten voor de traditio-
nele kerstboomverbranding bij Scouting Don 
Bosco in:

• Middelaar, op het Kerkplein
• Molenhoek, op het P-terrein rechts van de 
 kerk
• Mook, scoutingterrein (en niet bij de  
 gemeentewerf, zoals in de Ter Sprake van  
 23 december staat) 

Op 10 januari is het gemeentehuis vanaf 
15.30 uur gesloten. U kunt dan geen 

afspraak maken. Ook telefonisch zijn wij 
die middag niet bereikbaar.

deze sessies is samengevat in een uitgangs-
puntennotitie, die in het voorjaar is aangebo-
den aan het voormalig college. In deze noti-
tie staan de lokale behoeften rond promotie, 
parkeren, verkeer en openbare ruimte. 
De groep heeft hierop onlangs een terug-
koppeling gekregen van het nieuwe college. 
Daarbij zijn ook financiële kaders mee- 
gegeven: het project mag tussen de  
€ 700.000 en € 1,2 miljoen kosten. De 
Provincie Limburg heeft namelijk, onder 
voorwaarden, via de Investeringsagenda een 
bijdrage van € 500.000 toegezegd.

Wat zijn de plannen?
Wethouder Rodoe: “Met Proef Plasmolen 
willen we meer mensen stimuleren om een 
dagje te besteden in Plasmolen. Door de 
aantrekkingskracht van het strand, de jacht-
haven, Sint Jansberg en horeca beter te be-
nutten. En: de Maas zichtbaarder te maken 
door het water meer met het land te verbin-
den.” Onderdelen van het project zijn: 
• de kern van Plasmolen aantrekkelijker  
 maken
• de functie en uitstraling van het horeca- 
 plein verbeteren
• een (zichtbare) verbinding maken tussen  
 plein en plas
• een verbinding leggen tussen natuur  
 (Mookerplas en Sint Jansberg), watersport  
 (jachthaven Eldorado), dagrecreatie (strand)  
 en horeca
• een integraal mobiliteitsplan maken, inclu- 
 sief een visie op parkeren

Schetsontwerp in de maak
De komende tijd kunt u het volgende ver-
wachten voor Proef Plasmolen:
• Fase 1: 2022-2023 Opleveren Schets- 
 ontwerp.
• Fase 2: 2023-2024 Voorbereiding reali- 
 satie en realisatie (in afstemming met de  
 uitkomst van fase 1)

Voor fase 1 heeft de gemeente land-
schapsarchitect MTD gevraagd, die bekend 
is met de omgeving. MTD zal in de komende 
3 tot 6 maanden - dus in ieder geval vóór 
de zomer - een schetsontwerp opleveren.  
De focusgroep heeft hierbij aan adviserende 
rol, onder regie van de architect.

afval belangrijk zijn. Ook hier een gemene 
deler dus. De betrokkenheid vanuit de ge-
meenschap leverde de afgelopen maanden 
ook concreet resultaat: een voorlopig uit-
stel voor ondergrondse afvalinzameling.  
In 2023 zal de gemeenteraad hier verder 
over praten. 

Het zijn twee voorbeelden, zo zijn er nog 
talloze andere initiatieven waaruit de grote 
gemeenschapszin in Mook en Middelaar 
blijkt. Die herindeling is er tot op de dag 
van vandaag niet gekomen… en als ik naar 
onze hechte en betrokken gemeenschap 
kijk, dan is die kleinschaligheid voor mij 
nog elke dag de bevestiging voor zelfstan-
digheid van onze gemeente. 

Voor mij was dit ooit aanleiding om politiek 
actief te worden, voor jou kan die motivatie 
ergens anders liggen… Dus, sta jij op om 
je vanuit de lokale politiek in te zetten voor 
onze mooie gemeente? Mocht je nieuws-
gierig zijn of interesse hebben, dan kunt je 
contact opnemen via: 
cornelieke.vandenbergh@vvd.mookenmid-
delaar.nl

Themabijeenkomst: 
Vriendschap
Dinsdag 24 januari 
19.30 - 21.30

Inleveren schone kerstboom

Gemeentehuis gesloten

In 2010 begon mijn betrokkenheid bij 
de lokale politiek eigenlijk in een snel-
treinvaart: door de herindelingsdiscussie 
kwam ik in aanraking met de VVD Mook 
en Middelaar. Als fervent voorstander van 
gemeentelijke zelfstandigheid kon ik me 
vinden in hun verkiezingscampagne tegen 
herindeling. Het resulteerde in een gewel-
dige verkiezingswinst, waardoor ik uit het 
niets raadslid werd. Al gauw had ik de 
smaak te pakken en nog steeds wel, met 
veel enthousiasme zet ik me in voor onze 
gemeente.

Mijn hart ligt bij de kleinschaligheid van 
onze gemeente, die zich kenmerkt door z’n 
hechte en betrokken gemeenschap. De lijn-
tjes naar elkaar zijn kort, de betrokkenheid 
van inwoners bij de diverse onderwerpen 
is groot. Dat zie je niet in elke gemeente. 
Neem bijvoorbeeld twee actuele onder- 
werpen: de verbinding Groesbeek - A73 en 
de afvalinzameling.

Het recente verkeersonderzoek is opge-
steld met inbreng vanuit bewonersgroepen.  
Alhoewel deze groepen van mening ver-
schillen over mogelijke oplossingen is er 
wel een gemene deler: voor eenieder is de 
verkeersoverlast een doorn in het oog. Daar 
ligt de basis van hun betrokkenheid, dat 
vind ik echt bijzonder om te zien. Voor de 
lokale politiek nu de taak om aan de slag 
te gaan met het vervolg. We moeten be-
staande knelpunten in Mook en Molenhoek 
aanpakken, zonder elders nieuwe verkeers-
problemen te veroorzaken of uniek natuur-
gebied teniet te doen.

De betrokkenheid vanuit de samenleving is 
ook te zien bij het afvalbeleid, bijvoorbeeld 
bij het afvalcafé. De initiatiefnemers zijn 
tegen het nieuwe afvalbeleid, desalniet-
temin zijn ze het met de gemeente eens 
dat verminderen en beter scheiden van 
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De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op onderstaande adressen. 
Aanvullende informatie kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad
De bekendmakingen liggen 6 weken ter inzage in het KlantContactCentrum van het gemeentehuis, 
informatie over meldingen kunt u ook daar verkrijgen. U moet hiervoor wel een afspraak maken.

BINNENGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
• Bouwsteeg 17 Middelaar wijzigen bedrijfsruimte naar woning. 

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
• Kopseweg 4 Middelaar verbouwen woonhuis. 
• Rijksweg 56 Mook plaatsen dakkapel. 

MELDING SLOOP
• Groesbeekseweg 21 Mook asbestverwijdering zolder, carport en dak woning.
• Schuttersweg 9 Mook asbestverwijdering uit woning en bijgebouwen. 
• Lindenlaan 43 Molenhoek slopen en verwijderen asbest uit bestaande aanbouw bij woning. 

ALCOHOLWET
• Vergunning art. 35 Alcoholwet verleend aan Carnavalsvereniging De Krölstarte t.b.v.  
 diverse carnavalsactiviteiten op 22 januari 2023.

OPENBARE BEKENDMAKINGEN 

Afvalspreekuur in januari en februari Altijd op de hoogte van berichten over uw buurt
Omdat we vanaf januari overgaan naar een 
vernieuwd systeem van afval inzamelen en u 
daar wellicht vragen over heeft, hebben we 
een aantal fysieke en online spreekuren 
georganiseerd. Hier kunt u vragen stellen 
over alles wat te maken heeft met afval.  
De spreekuren zijn eenvoudig te reserveren 
via het KCC 024 - 696 91 11 of mail naar 
kcc@mookenmiddelaar.nl 

Data en tijden afvalspreekuren:
1. Gemeentehuis 24 januari 10.00-11.30 
2. Online 31 januari  15.00-16.00 
3. Gemeentehuis 7 februari 10.00-11.00 
4. Online 14 februari  10.00-11.00 

Meer informatie over het afvalbeleid 
vindt u onder de afvalknop op:
www.mookenmiddelaar.nl 

Ophaaldagen voor 2023 
Het kan zijn dat Dar in 2023 uw afval (gft, plastic+, oud papier of restafval) op een  
andere dag ophaalt dan u gewend bent. 
Weten wanneer Dar uw afval aan huis ophaalt? Kijk dan op uw digitale afvalwijzer op:  
www.dar.nl/afvalwijzer of download de Dar  app. 

Bent u benieuwd wat er in uw buurt gebeurt? 
De dienst ‘Berichten over uw buurt’ via Mijn-
Overheid houdt u via e-mail op de hoogte 
van ontwikkelingen die van invloed zijn op 
uw directe woonomgeving, zoals het kappen 
van een boom, plaatsing van een dakkapel, 
verbouwing van een woning en/of het orga-
niseren van een evenement. Hierdoor wordt u 
in de gelegenheid gesteld om tijdig kennis te 
nemen en te reageren op de ontwikkelingen 
in uw buurt.

Overheid.nl
Als u 25 jaar of ouder bent en een actief 
account in ‘mijn.overheid.nl’ heeft, ontvangt 
u binnenkort een welkomstmail. In deze 
e-mail staat een mededeling dat u automa-
tisch bent aangesloten op de dienst ‘Berich-
ten over uw buurt’. Overheidsorganisaties 
zoals gemeenten, provincies en waterschap-
pen bieden op deze manier gemakkelijk en 
snel inzicht in ontwikkelingen rondom uw 
woonomgeving. Ook bent u minder afhan-
kelijk van de gemeenteberichten en/of 
huis-aan-huisbladen.

Meer informatie: 
www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

Vergunningen, plannen en regelgeving. 
Via de e-mail blijft u automatisch
op de hoogte van ontwikkelingen 

in uw omgeving.

Digitale nieuwsbrief Ter Sprake
De gemeente Mook en Middelaar biedt de mogelijkheid om een digitale versie van 
Ter Sprake als nieuwsbrief te ontvangen. Zo blijft u elke week via uw e-mail op de 

hoogte van de belangrijkste zaken die in uw gemeente spelen.

Voor aanmelding op de digitale versie van Ter Sprake kunt u uw e-mailadres doorgeven bij 
het KlantContactCentrum van de gemeente: telefonisch 024 - 696 91 11

of per e-mail: gemeente@mookenmiddelaar.nl

De gemeente 
Mook en Middelaar 

wenst u een voorspoedig 2023
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