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23 september 2022

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

INFORMATIEPAGINA

TER SPRAKE

Wijkheldendag 2022 
Op zondag 11 september was de jaarlijkse 
Wijkheldendag om alle Wijkhelden, jong en 
oud, in het zonnetje te zetten en ze te bedan-
ken voor hun inzet in het afgelopen jaar. 

Dit jaar kwamen ruim 600 enthousiaste 
Wijkhelden uit de gemeenten Berg en Dal, 
Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Mid-
delaar en Nijmegen naar Sportpark Deest. 
Op dit moment zijn in de regio bijna 6.700 
Wijkhelden actief, die een bijdrage leveren 
aan een schone buurt. In onze gemeente zijn 
dat er 85. Tijdens de Wijkheldendag over-
handigde de burgemeester van Druten de 
gouden knijper aan wethouder Holger Rodoe. 
Volgend jaar wordt de Wijkheldendag in de 
gemeente Mook en Middelaar georganiseerd. 
Ook Wijkheld worden of als bedrijf aanhaken?  

Meer informatie of aanmelden: 
www.wijk-helden.nl 

Ook klaar met roken? Doe mee aan Stoptober! Verbeterde aanpak participatie
Wilt u graag stoppen met roken? Doe dan mee 
aan Stoptober en ga de uitdaging aan om in 
oktober 28 dagen te stoppen! Stoptober geeft 
u op allerlei manieren steun om het vol te hou-
den. Met Stoptober is de kans dat u blijvend 
stopt wel 5x groter. Het geheim? U doet het 
samen!

Inschrijven kan op www.stoptober.nl 
Via Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter, 
TikTok, Instagram en stoptober.tv kunt u 
Stoptober volgen, advies krijgen en in con-
tact komen met andere stoppers.

Op dit moment werkt gemeente Mook en Middelaar aan een 
nieuw participatiebeleid. Steeds meer inwoners, onderne-
mers en organisaties willen invloed hebben of een bijdrage 
leveren aan de kwaliteit van hun fysieke of sociale leef-
omgeving. Hoe participatie moet verlopen, is niet wettelijk 
vastgelegd. De mate waarin en de manier waarop we samen 
werken en onze inwoners betrekken, blijft dus maatwerk. 
Hoewel de gemeente het belang van participatie erkent en 
er ook verschillende projecten met participatie tot stand 
zijn gekomen, is er altijd ruimte voor verbetering. Daarom 
zijn we aan de slag gegaan met een vernieuwde aanpak. 

Planning
Deze aanpak burgerparticipatie is 20 september met de raad besproken in een opiniërende 
raadsvergadering. De raad heeft hier meningen en ideeën meegegeven aan het college voor 
verdere uitwerking. De participatieaanpak wordt op een later moment voor besluitvorming aan 
de raad voorgelegd. U vindt de stukken van deze vergadering via: 
www.mookenmiddelaar.nl/gemeenteraad 

Peiling onder inwoners
Om input te krijgen voor het nieuwe participatiebeleid organiseerde de gemeente in mei een 
behoeftepeiling onder inwoners. We hebben u onder andere gevraagd bij welke onderwerpen u 
graag betrokken wordt. Via welke (sociale media) kanalen we u het beste kunnen informeren 
en op welke wijze we u het beste kunnen betrekken bij de plannen, beleid en projecten van de 
gemeente. Opvallende uitkomsten van dit onderzoek waren:
• Inwoners willen gemiddeld betrokken worden bij gemeentelijk beleid. En dan vooral bij  
 onderwerpen als milieu/duurzaamheid, energietransitie/Ecozone, infrastructuur en bouw-/ 
 bestemmingsplannen.
• Inwoners willen vooral geïnformeerd worden of ze zien een raadplegende/adviserende rol  
 voor zichzelf weggelegd. 
• Wie betrokken wil worden, geeft de voorkeur aan een digitale enquête of een digitale nieuws- 
 brief. En: wil aan het begin of tijdens de plan- en beleidsvorming betrokken worden. Als  
 gelijkwaardige gesprekspartner.

Nieuw participatiebeleid
Met het participatiebeleid wil de gemeente beter gebruikmaken van de aanwezige kennis en 
expertise bij inwoners. Tenslotte weet u wat er speelt in uw buurt of wijk. Een beleidskader 
met 10 heldere spelregels participatie, het instrumentarium participatie en een stappenplan 
participatie moeten ervoor zorgen dat de gemeente inwoners vroegtijdig betrekt. Zodat er 
voor inwoners wat te kiezen valt en de gemeente ook ruimte heeft om dit mee te nemen in de 
plannen. De ambitie is om met behulp van het nieuw participatiebeleid de komende jaren op 
een goede manier met inwoners, ondernemers en instanties in gesprek te gaan en samen te 
werken aan plannen. Met als resultaat beter beleid en een prettige leefomgeving waar het voor 
alle inwoners fijn is om te wonen, werken en recreëren. 

z
Agenda Energiecafé
Tegoedbon 75 euro
Bent u huurder in onze gemeente en heeft u de geschenkbon van de Woonwijzerwinkel nog 
niet besteed? De mensen van het Energiecafé helpen u graag. Kom 24 september of 10 
oktober langs bij het LOP of meld u voor meer informatie via:
menno.arendz@energiecafemookenmiddelaar.nl of 06 - 54 30 62 48. 

Agenda Energiecafé
• 24 september: 10.30-12.00 uur, LOP Molenhoek
• 10 oktober: 19.45 - 21.30 uur, LOP Molenhoek 
• 29 oktober: open dag bij verduurzaamde woningen in onze gemeente
• 3 november: thema-avond 

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

Kunt u extra hulp gebruiken bij het stoppen 
met roken? 
Download dan de gratis Stoptober app. De 
app helpt u om gemotiveerd te blijven, geeft 
tips om moeilijke momenten door te komen 
en beloont u voor mijlpalen die u bereikt. 
Meer hulp nodig? De meeste zorgverzeke-
raars vergoeden eenmaal per jaar een stop-
pen met roken programma. De begeleiding 
én hulpmiddelen (zoals nicotinepleisters) 
zijn dan gratis. Check bij uw verzekeraar hoe 
het geregeld is. Ook kunt u bij uw huisarts 
terecht.

Aanmelden papieren afvalwijzer 2023
Op de Dar app en op www.dar.nl/afvalwijzer 
vindt u uw ophaaldagen en alle informatie 
over afval. Zet u de meldingen in de Dar app 
aan? Dan krijgt u een melding bij belangrijk 
nieuws en wanneer Dar uw afval ophaalt. We 
informeren u graag op deze digitale manier. 
Daarom krijgt u niet meer standaard een pa-
pieren afvalwijzer. Heeft u de afvalwijzer van 
2023 graag op papier? Eind dit jaar kunt u 
deze gemakkelijk zelf downloaden en printen. 

Wilt u dat Dar u de papieren afvalwijzer van 
2023 toestuurt? Meld u dan uiterlijk 31 ok-
tober 2022 aan via www.dar.nl/afvalwijzer   

https://www.wijk-helden.nl
https://www.mookenmiddelaar.nl/gemeenteraad
mailto: menno.arendz@energiecafemookenmiddelaar.nl
https://maasburen.nl/pagina/energiecafe
https://afvalkalender.dar.nl
https://afvalkalender.dar.nl
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Doe mee aan de paneldiscussie van Dar
Binnen onze gemeente haalt Dar het afval op. Om te kunnen blijven verbeteren in hun dienst- 
verlening wil Dar graag in gesprek met inwoners. Om te horen hoe ze hun werk nog beter kunnen 
doen. 

Meedoen?
Wilt u hieraan meewerken, meld u dan aan voor de bijeenkomst in Mook en Middelaar, op 
dinsdag 27 september van 19.00-21.00 uur. Gebruik daarvoor deze link naar het aanmeld- 
formulier: www.integron.nl/dar-panel

WAAROVER PRATEN WIJ

RAADSVERGADERING 29 SEPTEMBER 2022
In de raadsvergadering op donderdag 29 september 2022 worden de volgende onderwerpen 
behandeld:
• Bestuurlijke afspraken inzake doorstroom migratie
• Bestuurlijk opschorten verkenning locaties huisvesting Oekraïense vluchtelingen, status- 
 houders en eigen inwoners
• Krediet voor vervangen lichtinstallatie Astrantia
• Verstedelijkingsstrategie Arnhem - Nijmegen Foodvalley
• Benoemen plaatsvervangend griffier

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. Aanvullen-
de 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 af-
spraak maken. Met betrekking tot aanvragen omgevingsvergunning dient u er rekening mee te  
houden dat wij alleen inzage verschaffen in het ingediende aanvraagformulier omdat de  
onderliggende stukken vaak nog niet compleet of definitief zijn en nog kunnen wijzigen. Deze 
stukken kunt u inzien op het moment dat we een beslissing hebben genomen op de aanvraag.

BINNENGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
• Stiftstraat 29 Molenhoek verbouwen woning. 
• Eindweg 7a (voorlopig) Middelaar plaatsen tijdelijke woonunit. 

INGETROKKEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
• Hoeveveld 43 Molenhoek plaatsen carport. 

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
• Franciscanessenstraat (ongenummerd) Molenhoek plaatsen tijdelijke woonunit. 

VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING
• Eindweg 9 Middelaar verbouwen en uitbreiden bestaande boerderij. 
• Rijksweg 56 Mook bouwen mantelzorgwoning. 

MELDING SLOOP
• Groesbeekseweg 106 Mook voor asbestverwijdering zadeldak en dakkapel. 
• Rijksweg 56 Mook inleveren van asbesthoudende platen. 

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

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
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