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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

Gefeliciteerd aan onze 8.000e inwoner
De 8.000e inwoner van de gemeente Mook en 
Middelaar is geboren. Ze heet Anna Derks. 
Burgemeester Willem Gradisen ging op be-
zoek. Voor felicitaties en een officieel welkom. 

Blij met Anna
Burgemeester Gradisen: “We zijn heel blij 
met Anna. Voor onze gemeente zijn jonge 
gezinnen belangrijk. Om als gemeenschap 
vitaal te blijven. Maar ook voor het voort- 
bestaan van onze scholen en verenigingen. 
In de jaren vóór 2009 had de gemeente 
Mook en Middelaar ook meer dan 8.000 in-
woners. Maar daarna daalde het inwonertal 
tot een jaar of 5 geleden. Dat we nu weer 
onze 8.000e inwoner mogen verwelkomen, 
betekent dat de krimp niet heeft doorgezet. 
En dat is goed nieuws.” 

Hart in Middelaar
“Naast dat het zo uniek is dat Anna de 
8.000e inwoonster is, heeft ze ook een 
unieke geboortedatum”, vertelt moeder 
Anke. “22-11-’22. En dat maar net op de 
valreep, want ze is om 23.59 uur gebo-
ren.” De volledige naam van deze bijzondere  
inwoner van Mook en Middelaar is Anna  
Theodora Jacomina Wouterina Gijs.  
Vernoemd naar haar oma’s, overgrootmoeder 

De Provincie Limburg gaat samen met de gemeenten Mook en Middelaar en Gennep de N271 
tussen Milsbeek en Mook vernieuwen. Er is groot onderhoud nodig. Bij Plasmolen komt een 
informatievoorziening met parkeerplaatsen. Het fietspad richting Mook gaat naar 1 kant van de 
weg, met een nieuwe rij bomen. En: er komen maatregelen om het oversteken van fietsers en 
wandelaars te verbeteren. Heijmans gaat vanaf eind februari 2023 aan de slag. De planning is 
dat de werkzaamheden tot eind van de zomer duren. 

Inloopavond
Voor de directe omgeving is er nog vóór de carnaval een inloopavond. Heijmans licht dan de 
werkzaamheden, fases, tijdelijke omleidingen en hinder toe. Mensen in de omgeving ontvan-
gen hiervoor een uitnodiging via de post.

BouwApp
Via de Heijmans BouwApp kan iedereen gedurende de werkzaamheden informatie zien over 
planning, afsluitingen, omleidingen en hinder. Ook zijn er tekeningen, omleidingsroutes en we-
kelijkse updates te vinden. De app is te downloaden via de App Store en Play Store. Heijmans 
informeert de directe omgeving ook via bewonersbrieven.

Meer informatie
Om alle werkzaamheden te zien, kunt u het definitief ontwerp downloaden op:
www.limburg.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/provinciale-wegen/n271-milsbeek
Heeft u een specifieke vraag over het ontwerp, dan kunt u die per e-mail stellen aan de Pro-
vincie via N271Plasmolen@prvlimburg.nl 

en peetoom. Anna heeft ook nog een broer, 
Stefan, die nu al erg aan haar gehecht is. 
Het gezin woont in Mook, maar moeder Anke 
zou liever in Middelaar wonen. Of: bij de 
schapenstal van de familie Derks in Mook. 
“Dat is dan misschien niet in Middelaar, maar 
wel met uitzicht op het mooie Middelaar.”

Gevoel van saamhorigheid doorgeven
Beide ouders komen uit de gemeente; Anke 
uit Middelaar en Giel uit Mook. Ze zijn ac-
tief in het verenigingsleven. Als Page en als 
lid van de Raad van Elf bij Carnavalsvereni-
ging De Krölstarte, als korfballeidster en als 
voetballer bij de Sportvereniging Astrantia. 
Anke: “Met onze bijdrage aan het vereni-
gingsleven hopen wij het gevoel van saam-
horigheid door te kunnen geven aan onze 
kinderen.”

Eén van de kleinste gemeenten
Mook en Middelaar blijft met 8.000 inwo-
ners één van de kleinste gemeenten van  
Nederland. Slechts 8 gemeenten in Neder-
land (waaronder de Waddeneilanden) zijn 
kleiner: Schiermonnikoog, Vlieland, Rozen-
daal, Ameland, Terschelling, Renswoude, 
Baarle-Nassau en Noord-Beveland. “Om een 
plekje te stijgen op de ranglijst met het aan-

tal inwoners, moet de gemeente nog wel met 
1.000 inwoners groeien. Dus waarschijnlijk 
blijven we voorlopig op plek 334 van de 342 
gemeenten staan”, aldus de burgemeester. 

Burgemeester Willem Gradisen feliciteert Anna en haar moeder Anke.

“Dat is overigens helemaal niet erg: want 
kleinschaligheid heeft ook voordelen en wij 
zijn en blijven één van de mooiste gemeenten 
van ons land”. 

Hoe tevreden zijn inwoners over de ondersteuning 
die we bieden?
Wij voeren jaarlijks een onderzoek uit om 
te zien wat de ervaringen van inwoners zijn 
met de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) en de Jeugdwet. De belangrijkste uit-
komsten van het onderzoek over 2021 leest 
u hieronder. We hebben deze resultaten hal-
verwege 2022 ontvangen en ze nog voorge-
legd aan onze Adviesraad Sociaal Domein. 

Wmo
Van wie aan het onderzoek meedeed, is een 
ruime meerderheid tevreden met het proces 
rond het regelen van de ondersteuning en 
met de kwaliteit van de ondersteuning. Over 
de hele linie is er groei van de tevredenheid 
te zien vergeleken met vorige jaren. De feite-
lijke wachttijden zijn verkort en de bekend-
heid van de cliëntondersteuner neemt toe. 
Door de hulp ervaart de cliënt een betere 
kwaliteit van leven, kan zichzelf beter red-
den en de wenselijke dingen doen. Alle re-
sultaten zijn vergelijkbaar met de regio.

Jeugdwet
Cliënten en ouders zijn over het algemeen 
tevreden over de geboden hulp. Ouders ge-
ven aan dat hun kind zich beter voelt en dat 
het zowel op school/werk/dagbesteding als 

thuis beter gaat. Hier is een stijging te zien 
ten opzichte van het voorgaande jaar. Jon-
geren daarentegen zijn minder tevreden over 
het effect van de hulp dan ouders. Ze voelen 
zich minder gehoord. Beide groepen weten 
minder goed waar ze terecht kunnen als ze 
hulp nodig hebben. In de regiovergelijking 
valt op dat gezamenlijk beslissingen nemen 
over hulp achterblijft ten opzichte van ande-
re gemeenten.

Wat doen we hier mee?
Wij gaan naar aanleiding van deze resultaten 
de volgende zaken aanpakken:
1. Bekendheid vergroten van het Sociaal  
 Team, met name onze jeugdconsulenten,  
 bij ouders/verzorgers en jongeren. 
2. Contacten met netwerkpartners rondom  
 jeugd versterken.
3. Meer toelichting geven bij beslissingen  
 en helder blijven communiceren over de  
 behandeling van aanvragen.
 
Volledige rapport inzien?
Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen 
wij u naar de rapporten op onze website: 
www.mookenmiddelaar.nl/clientervarings 
onderzoeken-2021

Werkzaamheden N271 starten eind februari

Nieuwe werkafspraken met wijk- en dorpsraden

De gemeente heeft op 10 januari 2023 met 
wijkraad De Bisselt en de dorpsraden van 
Molenhoek, Middelaar en Plasmolen het con-
venant en nieuwe werkafspraken onderte-
kend. Onderdeel van de werkafspraken is het 
maken van een jaarplanning waarin maximaal 
6 onderwerpen zijn opgenomen waarvoor de 
wijk- en dorpsraden en gemeente met elkaar 
samenwerken. Voor 2023 zijn dit: verduur- 
zaming, afvalinzameling, de ecozone (spoor-
zone Molenhoek), Proef Plasmolen, het mini-
mabeleid en bouwen/wonen.

Bijzondere positie
Er bestond al een convenant uit 2012, maar 
omdat de behoeften nu anders zijn, is dit in 
overleg vernieuwd. Wethouder Holger Rodoe: 
“Als gemeente vinden we de mening van 
onze inwoners, ondernemers, organisaties, 
verenigingen, wijk- en dorpsraden erg be-
langrijk. We investeren in participatie en 
zetten ons in voor een constructieve samen- 

werking. De wijk- en dorpsraden nemen hier-
bij een bijzondere positie in. Dat hebben we 
nu vertaald in heldere afspraken. Zodat we 
elkaar beter vinden en weten wat we van 
elkaar mogen verwachten. Binnen de moge-
lijkheden die we hebben.”

We hebben elkaar nodig
De wijk- en dorpsraden worden niet eerder 
van nieuws op hoogte gesteld dan andere in-
woners. “Maar ze kunnen ons bijvoorbeeld 
wel helpen om te signaleren wat er speelt 
en waaraan behoefte is. Of: om inwoners te 
bereiken als we met een participatietraject 
aan de slag gaan. 
Omgekeerd kunnen de wijk- en dorpsraden  
ons ook vragen stellen”, licht wethouder 
Rodoe toe. “We hebben elkaar nodig om  
samen onze kernen zo goed mogelijk in te 
richten. Ik ben heel blij met de inzet van 
de raden en hoop dat ook Mook binnenkort 
weer een eigen dorpsraad heeft.”

v.l.n.r.: wethouder Holger Rodoe, Tineke Lodders-Elfferich (voorzitter wijkraad De Bisselt), Jan 
Simons (voorzitter Dorpsraad Middelaar-Plasmolen) en Ine Medendorp (voorzitter Dorpsraad 
Molenhoek).
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Gemeentelijke belastingen 2023
Op 15 december 2022 heeft de raad ingestemd met de gemeente- 
lijke belastingen voor 2023. U vindt de belastingtarieven voor 
2023 via www.mookenmiddelaar.nl/belastingen

https://www.mookenmiddelaar.nl/belastingen


www.mookenmiddelaar.nl                          @MookMiddelaar                          www.facebook.com/gemeentemookmiddelaar 
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ALGEMENE COMMISSIE 25 JANUARI 2023
In de vergadering van de Algemene commissie op woensdag 25 januari 2023 worden de  
volgende onderwerpen behandeld:
• Onderhoud Gen. Gavinstraat - combineren met afkoppelen verhardingen
• Bestemmingsplan Voordijk 3
• Woondeal 2.0 regio Arnhem-Nijmegen
• Verordening Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen
• Zienswijze kaderbrief MGR 2024-2027
• Verordening tegemoetkoming energielasten maatschappelijke organisaties
• Nota minimabeleid 2023-2026
• Verordening WMO en jeugd
• Reglement van Orde Gemeenteraad en raadscommissies gemeente Mook en Middelaar  
 2023

RAADSINFORMATIEAVOND 26 JANUARI 2023
Op de Raadsinformatieavond op donderdag 26 januari 2023 worden de volgende onderwerpen 
besproken:
• Beeldvormende presentatie over het sociaal domein
• Opiniërende behandeling van het regionaal arbeidsmarktbeleid

WAAROVER PRATEN WIJ

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

Nieuw vergadermodel
De gemeenteraad werkt met ingang van 2023 met een nieuw vergadermodel. In dit nieuwe 
vergadermodel zijn de commissies Samenleving en Grondgebied standaard samengevoegd 
tot de ‘Algemene commissie’. Nieuw is de ‘Raadsinformatieavond’ waarin onderwerpen 
beeldvormend (informatief) en/of opiniërend (waarbij de mening van de raad wordt ge-
peild) worden behandeld. De Algemene commissie en Raadsinformatieavond zijn openbare 
vergaderingen, waarvoor inwoners zijn uitgenodigd om deze bij te wonen. Inwoners kunnen 
ook inspreken in deze vergaderingen en/of een vraag stellen (zie hierna). In de raadsverga-
dering waarin de besluitvorming plaatsvindt, kan niet meer worden ingesproken.

Inspreken in Algemene commissie
Wilt u inspreken over een geagendeerd onderwerp in de Algemene commissie, laat dit dan 
uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering weten aan de griffier, Michelle van Arens-
bergen, via 06 - 50 16 50 25 of griffier@mookenmiddelaar.nl o.v.v. uw naam, adres en 
telefoonnummer.  

Inspreken of vraag stellen tijdens Raadsinformatieavond
In de Raadsinformatieavond kunt u als inwoner bij de onderwerpen inspreken of een vraag 
stellen. Wilt u inspreken of een vraag stellen over een geagendeerd onderwerp in de Raads-
informatieavond, laat dit dan uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering weten aan de 
griffier, Michelle van Arensbergen, via 06 - 50 16 50 25 of griffier@mookenmiddelaar.nl 
o.v.v. uw naam, adres en telefoonnummer.  

Ga naar www.mookenmiddelaar.nl/gemeenteraad voor meer informatie over het inspreken 
en vragen stellen in de vergaderingen.

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

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 gemeente-
huis, informatie over meldingen kunt u ook daar verkrijgen. U moet hiervoor wel een afspraak 
maken.

BINNENGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
• Lindenlaan 31a Molenhoek uitbreiden en verduurzamen bedrijfswoning. 
• Ringbaan 12 Molenhoek bouwen carport. 

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
• Rijksweg 122a Mook plaatsen dakkapel. 

Bent u (aanstaande) moeder met kinderen 
in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar? Dan bent 
u van harte welkom in het Mama Café op 
woensdag 22 februari in de kantine van 
manege VCM in Malden (op de grens van 
Molenhoek). Vaders, opa’s, oma’s en andere 
opvoeders zijn ook welkom. Gezellig bij- 
kletsen, ervaringen delen en tips uitwisselen, 
terwijl jullie kindjes samen spelen. 

Gezellige ochtend
De ochtend is vooral bedoeld voor ontmoeting, uitwisseling, ontspanning en gezelligheid.  
De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig, maar mag wel via gastvrouw Sophie Gerritse- 
Westerink: sopie@buurtgezinnen.nl  Sophie is coördinator Buurtgezinnen en moeder van een 
zoon (3) en een dochter (0). Wie al eerder zin heeft in een mamacafé kan ook op vrijdag- 
ochtend 27 januari naar Buurderij de Lage Hof in Overasselt komen.

Mama Café op 22 februari

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) 
stelt jaarlijks een landelijk collecterooster 
op. De hierop voorkomende stichtingen/in-
stellingen zijn in het bezit van een CBF-keur-
merk. Dit keurmerk wordt afgegeven als aan 
een aantal criteria wordt voldaan die een 
oordeel geven over de steunwaardigheid van 
de instelling. Voor collectes is de gemeen-
te gebonden aan het collecterooster van het 
CBF. Naast deze collecteweken is er een be-
perkt aantal weken over waarin door (loka-
le) stichtingen/instellingen collectes kunnen 
worden gehouden. Om in deze zogeheten 
vrije periodes te mogen collecteren dienen 

de stichtingen/instellingen een vergunning 
aan te vragen bij de gemeente.

Het rooster is in te zien op de website: 
www.cbf.nl/collecterooster/landelijk 

Collecterooster 2023

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
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