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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

INFORMATIEPAGINA

TER SPRAKE

Vernieuwd inzamelsysteem afval vanaf 2023

Gemeenteraad stelt zich voor
Joseth Mulders - DGP

Ik ben Joseth Mulders, geboren en geto-
gen in Mook en voel me dan ook een echt 
dorpsmens. 

Ik ben trots op onze mooie gemeente en 
zet me hier met plezier voor in. Vooral onze 
verenigingen vind ik belangrijk zoals: Scou-
ting Don Bosco, Stichting Pribyslav en de 
Heikneuters. Maar ook andere verenigingen 
draag ik een warm hart toe. De verenigin-
gen zorgen ervoor dat een dorp leefbaar 
blijft en dat er een onderlinge binding is. 
Dat is voor iedereen heel belangrijk, maar 
vooral voor de jeugd. Uit de betrokkenheid 
en het vele vrijwilligerswerk dat de (achter-
ban)leden van de DGP bij de verschillende 
verenigingen allemaal doen, blijkt wel dat 
dit niet alleen mijn standpunt is.

In mijn dagelijks leven werk ik als chemisch 
analist bij een farmaceutisch bedrijf. Op het 
eerste gezicht lijkt dit geen overeenkom-
sten met het raadswerk te hebben, maar ik 
ben er ondertussen wel achter gekomen dat 
het analytisch denken en een structurele 
aanpak mij al verschillende keren geholpen 
hebben bij verschillende vraagstukken en 
projecten. 

Ik ben blij dat Corona wat meer onder con-
trole is en dat we weer contact kunnen  
hebben met elkaar. De start van mijn raads-
werk begon in maart 2020 met digitaal  
vergaderen en zo min mogelijk bij elkaar 
over de vloer komen, terwijl de kracht van 
de DGP juist is dat we korte lijntjes onder-
houden, en we benaderbaar willen zijn.

Hoe goed scheidt u uw afval? Hier valt misschien wel winst te behalen. Uit onderzoek blijkt 
dat in ons restafval nog veel waardevolle stoffen zitten, die we kunnen hergebruiken. Beter 
scheiden helpt. Zo blijft er minder restafval over. Hiervoor zijn landelijke afspraken gemaakt: 
de VANG-doelstellingen. In de gemeente Mook en Middelaar is dat vertaald naar 30 kilo huis-
houdelijk restafval per persoon per jaar. Om daar te komen, vernieuwt de gemeente stap voor 
stap de manier van inzamelen. 

Wat betekent dit voor u?
Vanaf 1 januari 2023 geldt in onze gemeente het volgende:
• Dar haalt 1 keer 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 keer per 4 weken het restafval huis-aan-huis op. 
• Wie meer restafval heeft, kan daarmee naar 1 van de 4 centrale verzamelcontainers  
 (Dorpstraat Middelaar, Kon. Julianastraat Mook, Prinsenweg Molenhoek, Witteweg Plasmolen).
• Inwoners krijgen half december een afvalpas waarmee ze toegang hebben 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. 

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 afvalwegwijzer 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 afvalinzameling in onze gemeente, klik op de Afval-knop op:
www.mookenmiddelaar.nl 
Alle inwoners ontvangen een folder met meer informatie. 

Wij als DGP staan open voor ideeën, op-
merkingen en vragen. Iedereen moet kunnen 
begrijpen wat wij aan het doen zijn, daarom 
houd ik van Jip-en-Janneke-taal. 
Ik vind het belangrijk dat we het samen doen. 
Want je inzetten voor een mooie leefbare 
gemeente doe je niet alleen voor elkaar, 
maar ook met elkaar.
 
Joseth Mulders - DGP

Inloopbijeenkomst Lob van Gennep op 6 december

Lokaal vuurwerkverbod

Op dinsdag 6 december vindt van 19.00 - 
21.30 uur een inloopbijeenkomst plaats in 
De Koppel in Middelaar. De bijeenkomst gaat 
specifiek over het dijktraject vanaf de keer-
sluis in Mook tot en met de Voordijk in Midde- 
laar. 

Dijktrajecten Middelaar
Leden van het projectteam praten u bij over 
de voortgang van het project en geven een 
doorkijk hoe de dijktrajecten in Middelaar 
in 2023 verder worden aangepakt. Dit is  
gebaseerd op de plannen uit de voorkeurs-
beslissing, die in maart 2022 werd gepubli-
ceerd. Daarin is opgenomen welke maatrege-
len het project neemt om de waterveiligheid 
van het gebied te verbeteren en de ruimtelij-
ke kwaliteit te versterken. 
Ook komen mogelijke planinvullingen van de 
woningbouw van Destion op het kerkplein 
in relatie tot de dijkversterking aan de orde. 
Natuurlijk is er gelegenheid om vragen te 
stellen. Nieuwe ontwerpen voor dijktrajecten 
in de omgeving van Middelaar worden in de 
loop van 2023 verwacht.

Aanmelden is niet nodig
De inloopbijeenkomst wordt georganiseerd 
in De Koppel, Dorpsstraat 45 in Middelaar. 
Aanmelden is niet nodig en u kunt op ieder 
gewenst moment binnenlopen. 

Sinds 2021 is in de gemeente Mook en 
Middelaar een lokaal vuurwerkverbod van 
kracht. De gemeenteraad stemde vorig jaar 
(met grote meerderheid) in met dit verbod. 
Het vuurwerkverbod is opgenomen in de  
Algemene Plaatselijke Verordening. 

Het geldt niet voor categorie F1 vuurwerk, of-
wel het zogenaamde fop- en schertsvuurwerk, 
dat het hele jaar door mag worden gebruikt.  
Tijdens oudjaarsnacht zal een erkend be-
veiligingsbedrijf controlerondes rijden in de 
gemeente.

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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COMMISSIEVERGADERINGEN
In de commissievergaderingen op 6 en 7 december worden de volgende onderwerpen behandeld:
 
Gecombineerde commissie Samenleving en Begroting en Rekening dinsdag 6 december 2022
• Beleidskader participatieaanpak
• Verordening starterslening
• Belastingverordeningen 2023
• Eindejaarsrapportage 2022
• Bestuurlijke planning 2023

Commissie Grondgebied woensdag 7 december 2022
• Instellen bebouwde komgrens N271 Plasmolen
• Begrotingswijziging RUD
• Presentatie onderzoek ‘Lokaal verkeersonderzoek Groesbeek - A73’

Live uitzending Commissie Grondgebied door GL8
De commissievergadering op 7 december wordt vanwege de verwachte belangstelling live 
uitgezonden via het YouTube-kanaal en TV-kanaal van GL8, zodat u de presentatie live kunt 
volgen of op een later tijdstip terug kunt zien. Op de website www.mookenmiddelaar.nl wordt 
de link naar de uitzending geplaatst.

Agenda’s, stukken en beluisteren vergaderingen
Ga naar www.mookenmiddelaar.nl/gemeenteraad voor agenda’s, stukken en het live beluisteren 
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, Michelle 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.

BINNENGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
• Lierdwarsweg 2 Molenhoek bouwen schuurwoning. 
• Pastoor Fabritiusstraat 42 Mook plaatsen container.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
• Oude Bovensteweg 41 Molenhoek wijzigen van gevel. 

WAAROVER PRATEN WIJ

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

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 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
• 12 december: 19.45 - 21.30 uur, open inloop, ook voor huurders, LOP Molenhoek.
• 9 januari 2023: 19.45 - 21.30 uur, open inloop, ook voor huurders, LOP Molenhoek.

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