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TER SPRAKE

Vijf mogelijke locaties voor vluchtelingen en woningzoekenden
De gemeente Mook en Middelaar liet eer-
der weten voor 3 locaties de mogelijkheid 
te verkennen om tijdelijke wooneenheden te 
realiseren voor Oekraïense vluchtelingen. 
Hier zijn 2 locaties bijgekomen: een perceel 
in Middelaar en een in Plasmolen. De doel-
stelling blijft hetzelfde: de locaties moeten 
gezamenlijk onderdak bieden aan maximaal 
100 vluchtelingen en ongeveer 60 woning-
zoekenden uit de eigen gemeente of directe 
omgeving. 

Opdracht Rijksoverheid
Door het aanhoudend oorlogsgeweld in  
Oekraïne groeit het aantal vluchtelingen dat 
zijn toevlucht zoekt in Nederland nog steeds.  
De veiligheidsregio’s - en daarmee alle ge-
meenten in ons land - zijn daarom gevraagd 
te doen wat in hun vermogen ligt om boven-
op de eerder gevraagde 50.000 noodop-
vangplaatsen nog eens 25.000 noodopvang-
plaatsen voor Oekraïense vluchtelingen te 
realiseren. Een grote uitdaging, zeker gezien 
de noodsituatie rondom de opvang van asiel-
zoekers en de krapte op de woningmarkt.  
In onze Veiligheidsregio Limburg-Noord zijn 
we druk bezig om te voldoen aan deze op-
dracht. Deze opdracht staat los van particu-
lieren die thuis opvang bieden. 

5 locaties
Om als gemeente te voldoen aan de op-
dracht, verkennen we momenteel 5 locaties 
waar het eventueel mogelijk is om tijdelijke 
wooneenheden te realiseren. Het gaat om: 
- de locatie van Mooiland, perceel aan Fuik- 
 straat nabij hoek Dorpsstraat - Fuikstraat,  
 Middelaar;
- de locatie van recreatiepark Meeussen,  
 perceel achter Meeussen aan de Broekweg,  
 Plasmolen;

- de locatie van het voormalige Chinees  
 restaurant aan de Rijksweg in Plasmolen;
- de locatie van het voormalige Groene  
 Kruisgebouw aan de Groesbeekseweg in  
 Mook;
- het perceel aan de Bovensteweg, tegen- 
 over het sportpark van Eendracht ’30 in 
 Mook.

Tijdelijke wooneenheden
Bedoeling is om op deze locaties gezamen-
lijk, door middel van tijdelijke wooneenhe-
den, onderdak te bieden aan maximaal 100 
Oekraïense vluchtelingen en ongeveer 60 
woningzoekenden uit de eigen gemeente of 
directe omgeving. We onderzoeken in hoever-
re het haalbaar is hier 4-persoons woonunits 
(voor gezinnen) te realiseren. Het gaat dan 
om ongeveer 40 tijdelijke wooneenheden in 
totaal. Die wooneenheden kunnen ook wor-
den gerealiseerd in gestapelde bouwvorm, in 
bijvoorbeeld 2 of 3 lagen. 
Tijdelijke wooneenheden worden doorgaans 
gerealiseerd voor een termijn van 10 jaar, 
waarbij eventueel verlenging mogelijk is naar 
15 jaar.

Meer informatie
We verwachten deze onderzoeken eind au-
gustus te hebben afgerond. Zodra er meer 
duidelijkheid is óf en zo ja op welke wijze 
plaatsing van tijdelijke wooneenheden op de 
genoemde locaties mogelijk is, zullen we één 
of meer informatiebijeenkomsten organiseren. 

Geïnteresseerd in het raadsvoorstel over de 
opvanglocaties en bijbehorende stukken? 
Deze staan bij agendapunt 6 van de com-
missievergadering van 7 juli 2022: 
https://mookenmiddelaar.bestuurlijkeinfor-
matie.nl/Calendar

Kaders en kosten voor Beleidsprogramma 2022-2026 
bekend
Voor de raadsvergadering van 14 juli staat de 
Kaderbrief op de agenda. Ofwel: de kaders 
voor de Programmabegroting 2023 en verder, 
bij het nieuwe Beleidsprogramma van onze 
gemeente. Voor de komende 4 jaren willen we 
Samen Bouwen aan Mook en Middelaar. Met 
als uitgangspunt: doorgaan met de uitvoering 
van bestaande ambities. Hierbij is extra aan-
dacht voor onder meer inwonersparticipatie, 
preventie in het sociaal domein, meer betaal-
bare woningen en het maken van keuzes in 
een aantal grote dossiers, zoals de projecten 
Ecozone en Proef Plasmolen.

Vijf programma’s
Om dit waar te maken willen we met de vol-
gende programma’s gaan werken:
- Sociale leefomgeving (o.m. welzijn, onder- 
 wijs, sport, volksgezondheid, burgerzaken,  
 inwonersparticipatie, openbare orde en  
 veiligheid)
- Sociaal domein (o.m. Wmo, jeugd- en par- 
 ticipatiewet) 
- Fysieke leefomgeving (o.m. verkeer en ver- 
 voer, openbare ruimte, economische ont- 
 wikkeling, wonen en bouwen) 

- Toerisme, natuur en duurzaamheid (o.m.  
 economische promotie, cultuur, recreatie,  
 openbaar groen en afval)
- Bestuur en organisatie

Zomerrapportage 2022
Het college biedt op donderdag 14 juli ook 
de Zomerrapportage 2022 aan de gemeen-
teraad aan. Hierin staat of de gemeente op 
schema ligt bij de realisatie van de Program-
mabegroting 2022. Het gaat om een stand 
van zaken tot en met mei 2022. Ook komen 
de eerste cijfers voor 2023 in beeld. Zodra 
de Zomerrapportage 2022 is vastgesteld  
zullen wij deze met u delen.

Meer informatie
U vindt de Kaderbrief en de Zomerrappor- 
tage bij de raadsstukken van 14 juli 2022 
via: www.mookenmiddelaar.nl/gemeenteraad 
onder ‘agenda’s en stukken’.

Het Beleidsprogramma 2022-2026 is terug 
te lezen in de Raadsmemo Beleidsprogramma
https://bit.ly/3a9wSEN

Programma Energiecafé
U kunt nog steeds uw geschenkbon met een tegoed van € 75 besteden. Wilt u hierover (sa-
men met uw buren) een adviesgesprek, of wilt u weten hoe u uw energierekening nog verder 
kunt verlagen? Dan gaat Energiecafé graag met u in gesprek (ook aan de keukentafel). Ook 
als u hulp zoekt bij het bestellen van uw tegoed van € 75 op de webshop van: 
www.woonwijzerwinkel.nl 
Meld u bij menno.arendz@energiecafemookenmiddelaar.nl of bel 06 - 54 30 62 48. 

Activiteiten
• 30 juli: 10.30 - 12.00 uur, Digicafé, LOP Molenhoek. 
 Inloop voor hulp bij bestellen van uw € 75 tegoed. 

• 11 juli, 8 augustus, 12 september: 19.45 - 21.30 uur, LOP Molenhoek. 
 Vraag het de energiecoach. Ook voor een toelichting op de warmtescan. 
 Open inloop, ook voor huurders.

• 10 september: informatie op de Duurzaamheidsdag in Gennep

• 11 september: informatie en hulp bij bestellen van uw tegoed van € 75, Molenhoekdag. 

• 15 september: thema-avond met diverse onderwerpen over energie besparen, uw reke- 
 ning verlagen, het verduurzamen van uw woning en opgedane ervaringen van uw buren.  
 Nadere informatie volgt.

Kijk voor meer informatie en voor de agenda op: www.energiecafemookenmiddelaar.nl
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WAAROVER PRATEN WIJ

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

RAADSVERGADERING
In de raadsvergadering op 14 juli worden de volgende onderwerpen behandeld:
• Principebesluit Verkennen locaties huisvesting statushouders, Oekraïense vluchtelingen en  
 eigen bewoners
• Zomerrapportage 2022
• Kaderbrief 2023
• Liquidatieplan IWGM

Agenda’s, stukken en beluisteren vergaderingen
Ga naar www.mookenmiddelaar.nl/gemeenteraad voor agenda’s, stukken en het live beluisteren 
van onze vergaderingen. De raadsvergadering vindt plaats in de raadzaal van het gemeente-
huis; aanvang is 19.30 uur.

Inspreken
Wilt u inspreken over een geagendeerd onderwerp, laat dit dan uiterlijk om 16.00 uur op de 
dag van de vergadering weten aan de griffier, mevrouw M. van Arensbergen, via 06 - 50 16 50 25 
of griffier@mookenmiddelaar.nl , o.v.v. uw naam, adres en telefoonnummer. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via griffier@mookenmiddelaar.nl

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
• De Zandberg (MOO00-A-6595) Mook plaatsen hekwerken en platforms ten behoeve van  
 het MTB-park. 
• Muldershofweg 7 Plasmolen uitbreiding IJssalon Clevers. 

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
• Cuijksesteeg Mook (MOO00-C-1937 en 1938) aanleggen van een natuurlijke speeltuin. 
• Koningsbeemdweg 1 Middelaar plaatsen tijdelijke woonunit.

MELDING SLOOP
• Bisseltsebaan 42 Mook voor asbest inleveren.
• Bisseltsebaan 42 Mook sloop bestaande bebouwing.
• Groesbeekseweg 92 Mook asbestverwijdering dak garage met toplaag. 
• Middelweg 38 Molenhoek asbestverwijdering dak woonhuis. 
• Pastoorsdijk 9 Middelaar asbestverwijdering dakbeschot woning. 

VERLEENDE APV-VERGUNNING
• 30 oktober Kiste Trui wandeling in bossen en gemeente Mook en Middelaar door Stichting  
 Kiste Trui. 

www.mookenmiddelaar.nl                          @MookMiddelaar                          www.facebook.com/gemeentemookmiddelaar 

8 juli 2022

INFORMATIEPAGINA TER SPRAKE

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

Woont u in de gemeente Mook en Middelaar 
en doet u dit jaar mee met de Nijmeegse 
4Daagse? Dan nodigen we u van harte uit op 
dinsdagavond 12 juli in het gemeentehuis aan 
het Raadhuisplein in Mook. 

Tussen 18.30 en 19.30 uur bent u van har-
te welkom voor een drankje en een hapje in 
de Raadzaal. U ontvangt dan ook een uniek 
4Daagse T-shirt van de gemeente en van 
Restaria De Plataan, organisator van de fes-
tiviteiten op het Raadhuisplein. 

Uitnodiging voor 4Daagselopers 
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