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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

Laten we samen beter scheiden

Gemeenteraad stelt zich voor
Wies van Keulen - GroenLinks

Sinds 2013 woon ik samen met mijn man 
in Molenhoek, ondertussen zijn we twee 
kinderen en een hond rijker en voelen we 
ons hier helemaal thuis tussen de hei en de 
uiterwaarden van de Maas. Sinds 2017 ben 
ik in onze gemeente politiek betrokken bij 
GroenLinks, eerst als hulp bij de communi-
catie en commissielid, en sinds 2018 zelfs 
in de raad. In 2020 voelde ik me helaas 
gedwongen om in de coronaperikelen het 
raadslidmaatschap naast me neer te leggen 
en meer aandacht te hebben voor mijzelf, 
mijn gezin en mijn eenmanszaak als vorm-
gever en illustrator. Ik was blij verrast en 
vereerd dat ik afgelopen verkiezingen toch 
weer met voorkeursstemmen een plekje 
mocht krijgen in de raad. 

We zijn in ons land verzand geraakt in een 
systeem dat verslaafd is aan eindeloze 
economische groei. De vrije markt zorgt 
voor de rijken en laat steeds meer mensen  
achter die de eindjes lastig aan elkaar 
weten te knopen. Ook de natuur en onze 
omgeving worden door het systeem niet op 
waarde geschat en raken uitgehold. 

We moeten onze natuur de ruimte geven 
om te laten herstellen en verstevigen. We 
leven in een veranderend klimaat en naast 
onze volle inzet voor verduurzaming en 
besparing moeten we ook onze gemeente 
meer klimaatbestendig maken. Meer groen 
helpt voor verkoeling, tegen verdroging en 
als buffer bij heftige regenval. Zeker onze 
gemeente met de dreiging voor natte voeten 
bij de Maas en bosbranden in de Bisselt. 

We kijken binnen de fractie hoe we zoveel 
mogelijk mensen die lastig rond kunnen  
komen kunnen ontzien of helpen. 
Ook ontheemden en mensen die vluchten 
voor oorlog en geweld dienen een plek te 
kunnen krijgen met een warm welkom.

In onze gemeente is duurzaamheid een  
belangrijk kompas. We willen onze fijne leef-
omgeving graag behouden voor toekomstige 
generaties. Goede afvalscheiding gaat ons 
hierbij helpen. In ons afval zitten nog veel 
waardevolle stoffen, die we kunnen her- 
gebruiken. 

In 2022 gooit een gemiddelde inwoner van 
onze gemeente 95 kilogram huishoude-
lijk restafval per jaar weg. Hierbij zit 28% 
GFT-afval (en etensresten), 8% plastic, 5% 
papier, 12% puin, 3% hout, 5% textiel en 
3% glas. 

Goed scheiden is beter én goedkoper
Beter is het dit afval te scheiden. Plastic, 
papier en GFT worden huis-aan-huis door 
Dar opgehaald. Plastic en papier zijn al 
gratis, GFT wordt dat ook vanaf 1 januari 
2023. Puin en hout brengt u naar de milieu- 
straat. Op zaterdag in Mook of vanaf 2023 
naar een van de andere DAR-milieustraten. 

Textiel en glas kunnen gratis in de daarvoor 
bestemde verzamelcontainers. Beter schei-
den is niet alleen goed voor de toekomst, 
maar ook voor uw portemonnee. U betaalt 
namelijk voor restafval, terwijl goed ge- 
scheiden GFT, plastic, papier, textiel, glas, 
elektrische apparaten en luiers gratis zijn. 

Twijfelt u welk afval waar hoort? 
Weet u bijvoorbeeld niet zeker of een 
melkpak bij oud papier of plastic+ hoort?  
Kijk dan op de Dar app of op de afvalweg- 
wijzer via www.dar.nl/afvalwijzer Voer hier 
uw postcode en huisnummer in en bekijk 
welk afval waar hoort. 

Afval? We maken er wat van!
Meer weten over de vernieuwde afval- 
inzameling in onze gemeente vanaf 1 januari 
2023? Klik op de Afval-knop op 
www.mookenmiddelaar.nl 

In een kleine gemeente kom je als raadslid 
in aanraking met bijna alle onderwerpen, 
dit vraagt veel tijd, maar is ook een mooie 
uitdaging. Ik blijf altijd zoeken naar het 
menselijke aspect, want hoe sec het beleid 
soms ook mag zijn, het heeft altijd echte 
uitwerking op echte mensen. 

Daarom ben ik ook erg benieuwd naar uw 
verhaal. Ik maak graag ruimte voor een  
gesprek. 

Wies van Keulen 

Tegoedbon 75 euro, laatste kans tot 15 december
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 op 26 november of 12 december 
langs bij het LOP. 

Of meld u voor bespaartips of hulp bij het bestellen bij: 
menno.arendz@energiecafemookenmiddelaar.nl of telefoonnummer 06 - 54 30 62 48.  

Agenda Energiecafé
• 26 november, 10.30 - 12.00 uur, open inloop, hulp bij bestellen van de 75 euro tegoedbon  
 voor huurders, LOP Molenhoek.
• 12 december: 19.45 - 21.30 uur, open inloop, ook voor huurders, LOP Molenhoek.

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

Zet uw alcoholgebruik op pauze! 
Doe mee met IkPas - Dry January 2023!
Heeft u onbewust een patroon ontwikkeld waarbij u vrijwel dagelijks alcohol drinkt? Wilt u zien 
wat er gebeurt als u dat gewoontegedrag doorbreekt? Schrijft u zich dan in voor Dry January 
van IkPas!

Ga deze uitdaging aan met uzelf. U drinkt een maand geen alcohol om eens te kijken wat het 
met u doet. U wordt zich bewuster van de keuze die u kunt maken om wel of niet te drinken, 
u doorbreekt uw vastgeroeste patronen en alcohol is niet meer vanzelfsprekend.
Inschrijven of meer informatie: https://ikpas.nl

https://afvalkalender.dar.nl
https://www.mookenmiddelaar.nl
mailto: menno.arendz@energiecafemookenmiddelaar.nl
https://maasburen.nl/pagina/energiecafe
https://ikpas.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.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
• Stiftstraat 26 Molenhoek plaatsen dakkapel op voordakvlak woning. 

MELDING SLOOP
• Kerkstraat 13 Mook asbestverwijdering uit CV-ruimte. 
• Heumensebaan 2 Molenhoek asbestsanering spouwstroken Jachtslot. 

VERLEENDE APV-VERGUNNING
• De woensdagmiddagen voor innemen standplaats door Elmars Brood en Banket BV op  
 Raadhuisplein Mook.
• Het plaatsen van sandwichborden en spandoeken door Spar Molenhoek i.v.m. Kerst Inn op  
 10 december 2022 in Molenhoek.
• Het houden van de Kerst Inn op 10 december 2022 door Spar Molenhoek te Molenhoek.

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad

