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Programmabegroting Mook en Middelaar sluitend en voorzichtig optimistisch
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft de programmabegroting voor 2023 - in-
clusief de meerjarenraming tot 2026 - aan 
de raad aangeboden. De komende jaren wil 
het college samen bouwen aan Mook en Mid-
delaar. Om een gemeente te blijven waar ie-
dereen kan meedoen, zich thuis voelt en met 
trots woont.

Het gaat om een begroting van bijna 20 mil-
joen euro, die mede door de hogere uitkerin-
gen uit het gemeentefonds voor 2023 posi-
tief is. Hetzelfde geldt voor de ramingen voor 
de jaren 2024 en 2025. In 2026 heeft de 
gemeente - net zoals alle andere gemeenten 
in Nederland - mogelijk te maken met een 
veel lagere uitkering uit het gemeentefonds.

Door op de ingezette koers
Uitgangspunt voor deze begroting is koers 
houden. De gemeente gaat door met goed 
bestaand beleid. Maar: er zullen ook keuzes 
gemaakt worden op een aantal toonaange-
vende projecten. Denk aan de ontwikkeling 
van de Ecozone (spoorzone) in Molenhoek, 
met aandacht voor de verkeersproblematiek. 
En aan het project om Plasmolen aantrekke-
lijker te maken voor ondernemers, inwoners 
en toeristen, en aan de nieuwbouwlocatie  
Molenhoek Zuid.

Vertrouwen in de toekomst
Wethouder Ton Herings: “Al met al staan we 
voor de nodige uitdagingen. Na een finan-
cieel moeilijke periode kunnen we gelukkig 
wederom een sluitende begroting presente-
ren en voorzichtig optimistisch naar de toe-
komst kijken. Om alle uitdagingen het hoofd 
te bieden en daarnaast op toonaangevende 
dossiers daadwerkelijk stappen te kunnen 
zetten, is allereerst een stabiele organisatie 
vereist. Daar waar we in het verleden al za-
gen dat de organisatie geen vet op de botten 
heeft, kiezen we in 2023 voor een gerichte 
uitbreiding van onze organisatie. Op die ma-
nier kunnen we uitdagingen die op ons af ko-
men op een goede manier uitvoeren. Daarbij 
hoeven we de onroerende zaakbelasting niet 
te indexeren. We kijken met vertrouwen uit 
naar aankomend jaar.”

Aan de slag met 5 programma’s
In de begroting onderscheidt de gemeente 5 
programma’s: (1) sociale leefomgeving, (2) 
sociaal domein, (3) fysieke leefomgeving, 
(4) toerisme, natuur en duurzaamheid en (5) 
organisatie en bestuur. Voor elk programma 
is een koers uitgezet. Hierbij horen verschil-
lende projecten om de gestelde doelen te 
realiseren. Voorbeelden zijn: 
- Een nieuwe aanpak voor inwonerpartici- 
 patie om inwoners en ondernemers  
 actiever te betrekken.

- Meer aandacht voor preventie en minima- 
 beleid in het sociaal domein. 
- Het op peil houden, of waar mogelijk ver- 
 beteren, van de leefbaarheid in de 4 kernen. 
- Een haalbare en realistische planning om  
 toe te werken naar een energie-neutrale  
 gemeente.

Programmabegroting inzien?
U vindt de programmabegroting 2023-2026 
bij agendapunt 7 voor de gecombineerde 
vergadering Commissie Grondgebied en Be-
groting en Rekening van 3 november 2022. 
https://mookenmiddelaar.bestuurlijkeinfor-
matie.nl/Calendar

Gemeenteraad stelt zich voor
Hanneke Roozendaal - GroenLinks

Het kan soms snel gaan: in april 2019 
kwam ik vanuit Nijmegen met mijn gezin 
in Middelaar wonen en in maart 2022 ben 
ik benoemd als raadslid voor GroenLinks. 
Dat is een geweldig mooie uitdaging maar 
vooral ook een hele eer. Want raadslid ben 
je niet alleen voor je eigen partij, maar voor 
alle inwoners van de gemeente.

Mensen vragen wel eens waarom ik me be-
zighoud met politiek. Want het beeld dat 
mensen van politici hebben en de manier 
waarop ze met elkaar omgaan, is niet zo 
positief. En verder is het saai met lange 
vergaderingen, denkt men. 

Die lange vergaderingen zal ik niet ontken-
nen, maar ze zijn absoluut niet saai. Want 
het gaat namelijk ergens over: over onze ei-
gen gemeente, onze eigen inwoners en hoe 
wij voor hen en met hen onze idealen waar 
kunnen maken. Den Haag is ver weg, maar 
als raadslid sta ik dicht bij de mensen voor 
wie ik het doe.

Natuurlijk zijn er politici die het niet belang-
rijk vinden om fatsoenlijk met elkaar om te 
gaan. Die berichten zien we tegenwoordig 
dagelijks. Maar dat kun je zeker niet zeggen 
over de gemeenteraad van Mook en Midde-
laar. Hoewel we het niet altijd met elkaar 
eens zijn en er soms stevig gedebatteerd 
wordt, zijn de verhoudingen goed. De borrel 
na afloop is altijd gezellig.

Ik ben de politiek in gegaan omdat ik het 
verschil wil maken. Voor onze natuur en het 
klimaat, voor mensen die het minder goed 

hebben, voor kinderen en voor onze demo-
cratische rechtstaat. We hebben dat de 
laatste jaren namelijk flink verwaarloosd: 
de Sint Jansberg lijdt onder alle stikstof-
neerslag en de droogte, het weggeefkast-
je met etenswaren aan de Verbindingsweg 
is steeds sneller leeg en politieke partijen 
kost het moeite om nieuwe actieve leden 
te vinden. Het wordt tijd dat we daar weer 
zorg voor hebben. 

Als raadslid kan ik het niet alleen, daar heb 
ik alle verhalen en ervaringen van inwoners 
bij nodig. Dus heb je ideeën, zorgen of 
wensen? Laat het mij weten, ik maak graag 
tijd voor een gesprek en een kop koffie.
 
Hanneke Roozendaal

Tijdelijke verkeersmaatregelen 
voor speeltuin Cuijksesteeg
De werkgroep ‘Natuurlijk spelen en bewegen’ werkt hard aan het realiseren van een speeltuin 
aan de Cuijksesteeg in Mook. De afgelopen weken hebben er graafwerkzaamheden plaatsge-
vonden en is een groot gedeelte van de speeltoestellen geplaatst. De speeltuin is toegankelijk 
voor iedereen die hier wil spelen. Punt van aandacht is de verkeersveiligheid rondom de speel-
tuin. Het onderzoek dat de werkgroep hiervoor zou aanleveren, is vertraagd. Om toch veilig 
open te kunnen, treft de gemeente nu een aantal tijdelijke maatregelen.

Het onafhankelijk verkeerskundig onderzoek naar de oversteekbaarheid van de Cuijksesteeg 
- uitgevoerd door bureau Arcadis - wordt binnen enkele weken verwacht. Op basis daarvan 
kan de gemeente een inschatting maken van de benodigde maatregelen, het werk dat gedaan 
moet worden en de kosten die daarbij horen. Vervolgens moet de raad om budget worden 
gevraagd. Voor de uitvoering doorlopen wij hiervoor de benodigde stappen, inclusief de nood-
zakelijke inspraakprocedures. Inwoners krijgen dus nog kans hierop te reageren. 

Tijdelijke maatregelen
In de tussentijd neemt de gemeente tijdelijke maatregelen. We plaatsen een uitloophek en 
bouwhekken om kinderen te stimuleren één in- en uitgang te gebruiken. Met verkeersborden 
wijzen we verkeer op de aanwezigheid van de speeltuin en overstekende kinderen. En: we 
plaatsen twee zogenoemde straatjuwelen, ofwel: elementen van beton die op de weg ge-
plaatst worden om de snelheid te verlagen.

Toepassing van ‘straatjuwelen’ versmallen plaatselijk de rijbaan en verkeer zal om beurten de 
objecten moeten passeren.

Afspraken
De speeltuin aan de Cuijksesteeg is een burgerinitiatief. De gemeente heeft hiervoor voor 
5 jaar een overeenkomst getekend met stichting Molecul. Dit in verband met de mogelijke 
(bouw)ontwikkelingen, waarin de speeltuin eventueel een plek kan krijgen. De werkgroep zorgt 
voor de realisatie van de speeltuin, het beheer van de beplanting, het seizoensklaar maken,  
2 jaarlijkse buurtdagen om op te ruimen en in eerste instantie ook voor het onderhoud van de 
speeltoestellen. De gemeente is eigenaar van de grond en de speeltoestellen. Neemt na 5 jaar 
de speeltoestellen op in het gemeentelijk onderhoudsplan. Zorgt voor de jaarlijkse inspectie, 
het legen van prullenbakken, het opruimen van afval en het periodiek maaien van het gras.
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Begin vandaag nog met energie besparen
Duurzaamheid. Het is een belangrijk kompas voor onze gemeente. We vullen het op verschil-
lende manieren met elkaar in. Het Energiecafé helpt iedereen in onze gemeente die graag 
duurzamer wil wonen. Klimaatburgemeester Rolf van der Kemp is een van hun energiecoa-
ches. Hij ging in gesprek met burgemeester Willem Gradisen. Over simpele manieren om 
energie te besparen. 

Burgemeester Willem Gradisen en klimaatburgemeester Rolf van der Kemp voor het ge-
meentehuis.

Burgemeester Gradisen: “Een kleine investering is zo terugverdiend”
“Met simpele keuzes kunt u al echt veel verschil maken. Dan heb ik het over kleine 
aanpassingen, die eigenlijk heel weinig moeite kosten. Denk aan aluminium achter uw 
verwarming, een led lamp, een tochtstrip of borstel voor uw brievenbus, deurdrangers, 
waterbesparende douchekop, het uitzetten van apparaten in plaats van op stand-by laten 
staan. Er is zoveel laaghangend fruit. Of u nu huurder bent of eigenaar van uw woning, die 
maatregelen zijn voor iedereen nuttig. Zeker nu de energieprijzen toenemen is een kleine 
investering zo terugverdiend. En: de generaties na ons verdienen het ook, dat wij ons best 
doen. Ik zou tegen de huurders in onze gemeente ook willen zeggen dat ze vooral gebruik 
maken van de tegoedbon van 75 euro die ze krijgen.”

Klimaatburgemeester Van der Kemp: “Meten is weten”
“Heel veel mensen doen niet zoveel aan het duurzamer maken van hun huis. Ik eerst ook 
niet. Maar toen wij 2,5 jaar geleden in Mook gingen wonen, moesten we keuzes maken 
voor ons nieuwe huis en hebben we veel aandacht besteed aan isolatie. Daarna zag ik hoe 
je met wat simpele aanpassingen nog een stuk duurzamer kunt zijn. Als klimaatburge-
meester wil ik in onze gemeente zoveel mogelijk mensen bereiken. Om ze net dat duwtje 
te geven dat ze nodig hebben. Het is een kwestie van beginnen. Ik heb veel gemeten in 
coronatijd. Was thuis aan het werk en heb kunnen uitproberen wat ik met ander gedrag kon 
bereiken. Veel. Meten is weten. Wat ik zelf heb opgestoken, deel ik graag met anderen.”

3 tips die u meteen kunt toepassen
U kunt echt heel veel doen om energie te besparen. Een uitgebreid overzicht van tips staat 
op www.mookenmiddelaar.nl/energie-besparen Beide burgemeesters komen tot 3 handige 
tips, die zij hun buren als eerste zouden geven. U kunt ze vandaag nog toepassen. En het 
mooie is: u verdient het meteen terug met uw energierekening. 

TIP 1 – Houd warme lucht binnen 
Veel mensen hebben overdag boven een raam openstaan. Voor frisse lucht. Heel begrij-
pelijk, maar voor de gezondheid niet de hele dag nodig. Warme lucht stijgt, dus met een 

open raam verliest u de hele dag warmte die vanaf de benedenverdieping, door het plafond 
naar boven het raam uitgaat. Dat kan u 10% gasverbruik schelen. Nog los van wat extra 
maatregelen als tocht-strips kunnen opleveren.

TIP 2 – Laat apparaten niet stand-by staan
Stop met het 24 uur per dag stand-by laten staan van tv, monitor, sonos-systeem, media-
box, etc. Met een stekkerdoos die aan en uit kan, kunt u deze apparaten heel makkelijk 
uitzetten. Zo verbruikt u tot wel 80% minder stroom. Een handig weetje daarbij: een 
mediabox heeft binnen 1 minuut gewoon alle zenders weer opgehaald. U hoeft dus niet 
opnieuw in te loggen. Dat is dus geen reden om ‘m aan te laten staan.

TIP 3 – Stel uw verwarming anders in
Zet de verwarming wat lager. Veel mensen zetten de verwarming ’s ochtends tussen 7 en 
9 uur vol aan en gaan daarna de deur uit. Dat kost bakken met energie. Een ijskoud huis 
vindt (bijna) niemand fijn. Maar met 17 graden heeft u al echt het gevoel dat de verwar-
ming aan is. 

De ketel lager zetten is ook een simpele oplossing. Voor bad-/douchewater moet die op 60 
graden staan. Voor de verwarming is 60 graden vaak ook genoeg. Als dat water door alle 
leidingen en verwarmingen in het huis is gegaan, moet het - voor het beste rendement - 
kouder dan 58 graden zijn als het weer terug is bij de ketel. Bij veel mensen staat de ketel 
voor verwarmingswater op 75 graden. Dat is niet nodig.

Niet thuis? Met vloerverwarming kunt u dan het best terugschakelen naar 17 of 18 graden. 
Zonder vloerverwarming is 15 graden voldoende.

Neem eens een kijkje bij een ander
Tijdens de Nationale Klimaatweek organiseert het Energiecafé op 29 oktober een duurza-
me huizenroute. Bezoek een woning in de buurt - bijvoorbeeld die van de klimaatburge-
meester in de Gelrestraat - en ontdek welke mogelijkheden er zijn om een woning energie-
zuiniger te maken. Acht bewoners stellen hun woning open en vertellen het een en ander. 
Zie voor meer informatie: https://maasburen.nl/pagina/energiecafe

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 29 oktober of 14 
november langs bij het LOP of meld u voor meer informatie via:
menno.arendz@energiecafemookenmiddelaar.nl of (06) 54 30 62 48. Of doe mee op 19 
november, zie de agenda.  

Agenda Energiecafé
• 29 oktober: 10.30 - 12.00 uur, open inloop hulp bij bestellen van de 75 Euro tegoedbon  
 voor huurders, LOP Molenhoek.
• 29 oktober: Open Duurzame Huizenroute van woningen met lage energierekeningen die  
 op weg zijn naar “aardgasvrij”. Vraag aan buurtgenoten hoe zij dat doen. 
• 14 november: 19.45 - 21.30 uur, open inloop, ook voor huurders, LOP Molenhoek.
• 19 november: 13.00 - 15.00 uur, “Samen door de winter”, ’t Môks Café, Mook. Buur- 
 helpt-Buur: we laten zien hoe u besparende maatregelen uitvoert en reiken pakketjes uit  
 aan bewoners die zelf geholpen willen worden én minimaal twee anderen willen helpen  
 met het verlagen van hun energierekening. 

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

Van 31 oktober t/m 18 november vindt de grote militaire oefening FALCON AUTUMN plaats in 
Nederland. Meer dan duizend militairen van land- en luchtmacht en 37 helikopters worden dan 
op verschillende locaties in Nederland ingezet. Waaronder op 8 en 9 november in Malden. Er 
geldt dan een tijdelijk laagvlieggebied. Helikopters vliegen die dagen lager dan normaal.
 
Volg de oefening online
Hoewel de oefening deels in de publieke ruimte plaatsvindt is het geen publiek evenement. 
Via de sociale mediakanalen van de Koninklijke Luchtmacht 
(Instagram: @koninklijkeluchtmacht) en het Defensie Helikopter Commando 
(Twitter: @dhcluchtmacht) wordt u uitgebreid geïnformeerd over de oefening.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op: 
www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen/downloads/besluiten/2022/09/23/index

Samen met Moveira organiseert de gemeente speciaal voor ouderen een bijeenkomst over het 
vergroten van zelfredzaamheid bij zogenoemde ‘ouderenmishandeling’. Ofwel: hoe u zichzelf 
kunt redden als iemand bijvoorbeeld uw grenzen over gaat of u financieel benadeelt. Of als de 
zorg die u krijgt te wensen overlaat. 

Tijdens de bijeenkomst leren we ouderen hoe dit te voorkomen en wat te doen bij signa-
len. Altijd goed om te weten dat er professionals zijn die kunnen helpen. We vertellen u er 
graag meer over op 24 november.

• Dag: Donderdag 24 november 2022
• Tijdstip: 13.30 - 15.00 uur
• Locatie: Wooncomplex Ten Hove, De Hove 42 t/m 82, Mook
• Aanmelden: via gemeente@mookenmiddelaar.nl of 024 - 696 91 11

Militaire oefening op 8 en 9 november

24 november: bijeenkomst voor ouderen
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COMMISSIEVERGADERING
In de gecombineerde commissievergadering Grondgebied en Begroting & Rekening op  
donderdag 3 november 2022 worden de volgende onderwerpen behandeld:
• Ingekomen brief speeltuin Mook
• Regionale agenda 2023-2024 en opgave-overeenkomsten Groene Metropoolregio Arnhem- 
 Nijmegen
• Programmabegroting 2023

Agenda’s, stukken en beluisteren vergaderingen
Ga naar www.mookenmiddelaar.nl/gemeenteraad voor agenda’s, stukken en het live beluiste-
ren van onze vergaderingen. De commissievergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het 
gemeentehuis; 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 gemeente-
huis, informatie over meldingen kunt u ook daar verkrijgen. U moet hiervoor wel een afspraak 
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.

VERLEENDE APV-VERGUNNING
• 26 maart 2023 rommelmarkt door CV de Meulenwiekers Molenhoek.

WAAROVER PRATEN WIJ

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
Het Beweegspreekuur!
• Vraagt u zich af welke beweegactiviteiten in uw gemeente voor u geschikt zijn om aan deel  
 te nemen? 
• Twijfelt u of een activiteit bij uw mogelijkheden past? 

Laten we samen gaan kijken welke mogelijkheden er voor u zijn. De beweegcoach kan ook 
voorzien in een persoonlijke advies. Kom daarom naar het beweegspreekuur! 

FITtest 16 november 
Er is weer een mogelijkheid voor een FITtest op 16 november van 16.00 - 20.00 uur in  
De Grote Lier Molenhoek. Onder begeleiding van een fysiotherapeut en vrijwilligers wordt een 
FITtest afgenomen en vult u een vragenlijst in. Daarna zal er een voorlopig sportadvies gege-
ven worden. Bij binnenkomst staat er koffie of thee voor u klaar! 
Aanmelden voor de FITtest kan via www.beweegcollectiefmookenmiddelaar.nl of direct via 
Imke Bonnamy (06) 41 01 81 38, beweegcoach@beweegcollectiefmookenmiddelaar.nl

Uw beweegcoach Senioren Imke Bonnamy 

Beweegspreekuur:
 • 2 november Mook - ’t Môks Café 14.30 - 15.30 uur
 • 9 november Middelaar - de Koppel 11.00 - 12.00 uur
 • 7 december Molenhoek - de Wieken 11.00 - 12.00 uur

Voor vragen en contact bel of mail mij: (06) 41 01 91 38 of info@imkebonnamy-sport.nl

https://www.mookenmiddelaar.nl/gemeenteraad
mailto: griffier@mookenmiddelaar.nl
mailto: griffier@mookenmiddelaar.nl
https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad
https://www.beweegcollectiefmookenmiddelaar.nl
mailto: beweegcoach@beweegcollectiefmookenmiddelaar.nl

