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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

Afval? We maken er wat van!

Gemeenteraad stelt zich voor
Everhard Scheltinga - PvdA Lokaal Sociaal

Een gemeente waarin je graag wilt wonen (en waar die 
woning ook te vinden is). Een gemeente die inwoners 
helpt waar dat nodig is. Een gemeente die initiatieven 
van bewoners ondersteunt. Een gemeente die mede 
zorgt dat Nederland vluchtelingen een veilig onderdak 
biedt. Een gemeente die in het beleid ook zorgt voor de 
toekomstige generaties.

Dat is mijn ideaalbeeld van Mook en Middelaar en dat 
wil ik als raadslid bereiken. Hiervoor nemen we als 
PvdA Lokaal Sociaal deel aan de coalitie en zit Frank 
Dillerop in het college van B&W.

Tegelijkertijd is de praktijk taai en zijn er soms tegen-
gestelde belangen. Onze taak als raadslid is dan om 
een goede en eerlijke afweging te maken. Voor PvdA 
Lokaal Sociaal belangrijke zaken die nu spelen zijn  
armoedebestrijding, woningbouw, tijdelijke huisvesting 
statushouders/Oekraïners/eigen noodgevallen, de over-
gang naar het gebruik van duurzame energie en het 
versterken van natuur en biodiversiteit.

Samen de winter door

Watertaps WML afgesloten voor de winter

19 november: 13.00 - 15.00 uur, ’t Môks Café
Weet u niet precies hoe u radiatorfolie of een tochtstrip aan kunt 
brengen? Uw convectorput goed moet isoleren en optimaliseren? 
Of: uw cv-ketel zuinig kunt inregelen?

Dat en vele andere kleine maatregelen laten we gewoon zien en 
doen we vóór. U ontvangt van ons uitleg en een duidelijk overzicht 
met de tips die de meeste impact hebben, makkelijk uit te voeren 
zijn en niks of heel weinig kosten. 

Bewoners van Mook en Middelaar die ook andere dorpsgenoten 
daarbij willen helpen, stellen we energiebesparende producten 
beschikbaar. Zo komen we samen de winter door.

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

Deze week sluit WML de openbare watertaps van het water af van- 
wege de komende vorstperiode. In het voorjaar rijden de monteurs 
weer langs alle watertappunten om ze aan te sluiten en gereed te  
maken voor gebruik. 

Afgelopen maanden heeft een aantal inwo-
ners zich ingezet voor het inzamelsysteem 
voor afval in onze gemeente. Deze focus-
groep kwam 3 keer bij elkaar en sprak over 
de plannen, ideeën en hoe we samen verder 
invulling geven aan afvalinzameling. Hierbij 
waren ook enkele raads- en commissieleden 
als toehoorder aanwezig. De komende tijd 
zult u via onze gemeenterubriek Ter Sprake, 
onze website, sociale mediakanalen, Maas-
Buren en een huis-aan-huis folder op de 
hoogte worden gehouden over de stappen die 
we samen gaan zetten.

“Ons einddoel is hetzelfde”
Wethouder Holger Rodoe: “We staan aan het  
begin van een meerjarig traject. Met de 
focusgroep is intensief gesproken over de 
weerstand binnen de gemeente als het om 
anders inzamelen gaat. Met name het plaat-
sen van ondergrondse containers roept veel 
vraagtekens op. Gelukkig is ons einddoel  
hetzelfde: samen veel minder restafval  
produceren. De eerste participatiesessies 
hebben tot waardevolle gesprekken geleid en 
goede ideeën opgeleverd, waarmee we direct 
aan de slag zijn gegaan. Ik wil de inwoners die 
moeite en tijd hebben genomen om met ons 
mee te denken dan ook heel erg bedanken.” 

Waarom vernieuwen?
We staan als gemeenschap voor een uitda-
ging om minder restafval te produceren en 
meer en meer afval te hergebruiken. 

Dat vraagt om een andere manier van in- 
zamelen. Door te kiezen voor centrale ver- 
zamelcontainers voor restafval stimuleren we 
inwoners om beter te scheiden. Dat is beter 
voor het milieu, beter voor de toekomst en 
beter voor de portemonnee. De kosten voor 
verbranding van restafval worden namelijk 
steeds hoger. Daarom zetten we ons vanuit 
de gemeente in om het scheiden van afval 
zo makkelijk en laagdrempelig mogelijk te 
maken. Dat willen we met elkaar doen. Stap 
voor stap. Zodat we onze gemeente zo groen 
mogelijk aan de volgende generatie kunnen 
doorgeven. 

Planning
De gemeenteraad heeft er vorig jaar mee 
ingestemd om stap voor stap over te gaan 
naar ‘omgekeerd inzamelen’. Dit betekent 
dat afval dat als grondstof dient zoveel  
mogelijk huis-aan-huis wordt opgehaald en 
dat we restafval zelf moeten wegbrengen naar  
centrale verzamelcontainers. We beginnen 
op 1 januari 2023 met stap 1: minder vaak 
inzamelen. In 2024 gaan we in een proefge-
bied volledig over op het inzamelen van huis-
houdelijk restafval via centrale verzamel- 
containers. De resultaten van die proef wor-
den besproken in de raad. Voldoet de proef 
aan de - met de focusgroep opgestelde -  
criteria, dan gaan we als gemeente uiterlijk 
in 2026 over naar deze vorm van inzamelen. 
Tijdens dit traject zullen we alle inwoners  
zoveel mogelijk op de hoogte houden. 

We blijven de focusgroep bij het proces be-
trekken en werken tijden de proef samen 
met een gebruikersgroep.

Stap 1: minder vaak inzamelen vanaf 2023
Vanaf 1 januari geldt in onze gemeente het 
volgende:
- Dar haalt 1 x per 2 weken gratis plastic+  
 en gft huis-aan-huis op.
- Dar haalt 1 x per maand gratis papier en  
 karton huis-aan-huis op.
- Dar haalt 1 x per 4 weken restafval huis- 
 aan-huis op. U betaalt per lediging.
- Er komen 4 extra verzamelcontainers  
 voor restafval in de dorpskernen  
 (Dorpstraat Middelaar, Kon. Julianastraat  
 Mook, Prinsenweg Molenhoek, Witteweg  
 Plasmolen).
- U krijgt toegang tot alle Dar-milieustraten.

Wat u precies gaat betalen voor afval wordt 
half december door de raad vastgesteld.  
We houden u hiervan op de hoogte.  
Uitgangspunt is dat we de kosten voor u  
relatief zo laag mogelijk houden. 

Meer informatie
Op onze website www.mookenmiddelaar.nl  
onder de knop “afval” vindt u altijd de 
meest actuele informatie over dit project. 

Alle inwoners ontvangen binnenkort een fol-
der met meer informatie. Afvalinzamelaar 
Dar stuurt u in december uw afvalpas. 

Op www.dar.nl/afvalwijzer of de Dar app ziet 
u wanneer Dar bij u langskomt en welk afval 
waar hoort.

Zelf heb ik geluk gehad in het leven. Liefhebbende ou-
ders die me een goede opvoeding konden geven. Vol-
doende intelligentie en ijver om te kunnen studeren. 
Een goede gezondheid, een liefhebbende echtgenoot. 
Een baan die me voldoening gaf en voldoende inko-
men. Dat is grotendeels geluk hebben en maar een 
klein deel eigen verdienste. Wanneer je goed kijkt, zie 
je dat de bewering dat ieder in onze maatschappij al-
les kan bereiken niet klopt. Als samenleving moeten 
we oog hebben voor iedereen, iedereen kansen bieden, 
maar zeker zorgen voor degenen die toevallig minder 
geluk gehad hebben. 

Sinds 2011 woon ik in Middelaar en sinds september 
2021 zit ik in de gemeenteraad. Daarnaast zit in het 
bestuur van IndoFILMCafé en ga ik wekelijks wande-
len met bewoners van een verpleeghuis in Nijmegen. 
Ik heb gewerkt als docent scheikunde en natuurkunde 
aan de MAS (middelbare agrarische school) in Cuijk 
en de Agrarische Hogeschool HAS in Den Bosch. Voor 
Limburgse roots moet ik teruggaan naar mijn overgroot-
ouders, rozenkwekers in Lottum.

Om voeling te houden met wat er leeft ben ik vaak als 
toehoorder bij de Dorpsraad Middelaar-Plasmolen. Het 
pilsje na afloop aan de bar van De Koppel brengt weer 
extra informatie. Ook andere contacten helpen: fiets-
tocht met de KBO, een keertje eten bij het Eetpunt, 
het gemeenteconcert, de Middelaardag, de sportschool 
in Molenhoek, mee-mopperen op station Mook-Molen-
hoek enzovoort.

U kunt me direct bereiken via:
everhard.scheltinga@pvda.mookenmiddelaar.nl

https://maasburen.nl/pagina/energiecafe
https://afvalkalender.dar.nl
mailto: everhard.scheltinga@pvda.mookenmiddelaar.nl
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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 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.
 
BINNENGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
• Rijksweg 166-169 Plasmolen veranderen uitrit naar achterzijde.
• Lodewijkstraat 32 Mook bouwen nieuwe woning. 
• Rijksweg 122a Mook plaatsen dakkapel. 

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
• De Zandberg Mook voor het plaatsen van hekken en platforms. 

VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING
• Eindweg 7a Middelaar plaatsen tijdelijke woonunit. 

VERLEENDE APV-VERGUNNING
• 20 februari 2023 carnavalsoptocht door CV de Meulenwiekers Molenhoek.

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

www.mookenmiddelaar.nl                          @MookMiddelaar                          www.facebook.com/gemeentemookmiddelaar 
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Als gemeente feliciteren we Green Road Equipe-
ment (GRE) uit Mook met het winnen van de  
startup Cirkel voor het meest circulaire en in-
novatieve project 2022. 

Het bedrijf dat diesel aangedreven walsen en 
asfaltmachines ombouwt naar emissieloos  
elektrisch materieel, is de meest circulaire 
startup van de regio Nijmegen. De jury oor-
deelde enthousiast: “Ze maken van oude 
machines weer nieuwe machines en verdub-
belen daarmee de levensduur. Ze besparen 
grondstoffen en creëren de overgang van 
fossiele brandstof naar emissieloos werken.” 
De Cirkel prijs is een initiatief van de RvN@ 
Circulaire Raad regio Rijk van Nijmegen.

Wilfred Sleijffers, directeur van Geba, 
met de gewonnen Cirkel

Resultaten fase 2 lokaal verkeersonderzoek A73-Groesbeek

Themabijeenkomst: ‘Grenzen stellen’
Dinsdag 22 november 19.30 - 21.30 uur

GRE wint prijs voor meest circulaire startup
Wat zijn mogelijke oplossingen om de door-
stroming, leefbaarheid en verkeersveilig-
heid te verbeteren op de doorgaande routes  
tussen Groesbeek en de A73? Die vraag staat 
centraal in het lokale verkeersonderzoek dat 
Sweco in opdracht van de gemeente de afge-
lopen maanden heeft uitgevoerd in samen-
werking met een lokale focusgroep. In het 
onderzoek is rekening gehouden met woning-
bouwplannen in Molenhoek en Groesbeek. 
|De eerste resultaten zijn op 6 september aan 
de leden van de focusgroep gepresenteerd. 
Hun reacties zijn meegenomen in de voorge-
stelde oplossingen. 

Mogelijke oplossingen
Uit het onderzoek blijkt dat het moeilijk is 
om de verkeersvraag van het doorgaande 
verkeer A73- Groesbeek te beïnvloeden. 
Wél zijn er mogelijkheden om de groeien-
de vraag in de toekomst te beperken en de  
hoeveelheid lokaal of regionaal gemotoriseerd 
verkeer te verminderen. Analyses wijzen uit 
dat van het gemotoriseerd verkeer dat er nu 
rijdt tot zo’n 25% afstanden aflegt die prima 
met de (elektrische) fiets af te leggen zijn.  
Er zijn manieren waarop we het verkeer op 
de bestaande wegen gelijkmatiger kunnen 
verdelen. En: manieren waarmee we rij- 
gedrag kunnen beïnvloeden. Zo is er onder 
andere voor de Ringbaan, Heumensebaan, 
Lindenlaan en Groesbeekseweg gekeken naar 
nieuwe ontwerpen die beter passen bij het 
beoogde verkeersgedrag. Ook is onderzocht 

• Wat zijn uw ervaringen met grenzen stellen?
• Hoe gaat u hiermee om?
• Wat betekent grenzen stellen voor u?
• Wilt u graag anderen ontmoeten en ge- 
 zamenlijk ervaringen uitwisselen over dit  
 thema?

Kom dan naar deze themabijeenkomst in  
Molenhoek! De bijeenkomst wordt geleid 
door een ervaringsdeskundige van Ixta Noa.

Programma
• 19.30 uur: Inloop, welkom bij de bijeen- 
 komst
• 19.45 uur: Met elkaar ervaringen uitwis- 
 selen over het thema grenzen stellen
• 21.20 uur: Afronding

Locatie en adres
De bijeenkomst vindt plaats in Gemeen-
schapshuis De Wieken, Esdoornlaan 5,  
Molenhoek.

Iedere maand een themabijeenkomst
Iedere maand organiseren we een thema-
bijeenkomst. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld 
(ont)moeten, zingeving, schaamte, kwets-
baarheid, rouw en verlies, angst, mentaal ge-
zond zijn. Maar geef vooral ook zelf aan waar 
u het over wilt hebben!

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan deze  
themabijeenkomst.

Nadere informatie
Hiervoor kunt u terecht bij Jeroen via:
jeroen@ixtanoa.nl of via 06 - 25 33 96 98.

of het aanleggen van nieuwe infrastructuur, 
ter ondersteuning of alternatief van bestaan-
de wegen, in algemene zin nodig is. 

Vervolgstappen
Wat nu volgt, is het uitbrengen van een  
advies aan de wethouder en het college. 
De gemeente verzorgt het besluitvormings-
traject waarbij het onderzoek verder wordt 
doorgeleid naar de gemeenteraad. Bedoe-
ling is om in ieder geval binnen deze regeer- 
periode - die tot 2026 duurt - samen een 
richting te bepalen. 

Meer informatie
U vindt de nieuwsbrief met resultaten uit 
fase 2 op onze website: 
www.mookenmiddelaar.nl/project-ecozone- 
molenhoek

https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad
mailto: jeroen@ixtanoa.nl
https://www.mookenmiddelaar.nl/project-ecozone-molenhoek
https://www.mookenmiddelaar.nl/project-ecozone-molenhoek

