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TER SPRAKE

Het VGZ GemeentePakket: een goede zorgverzekering voor mensen 
met een laag inkomen

Gemeenteraad stelt zich voor
Stan Brinkhoff - VVD

Voor de derde maal weer raadslid en op 
zoek naar nieuwe leden met het vizier op 
de toekomst en de ontwikkeling van de sa-
menleving.

Samen met mijn medefractiegenoten Sylvia, 
Cornelieke en Debbie vormen we een vier-
vrouws-fractie die nu bestuurlijke verant-
woordelijkheid draagt. Twee raadsperioden 
als oppositie en nu weer terug in de coalitie.

Een nieuw college dat nu met open vizier 
de grote problemen en wensen samen met 
de raad tegemoet treedt. Er is nu meer dis-
cussie in de raad aan het groeien met het 
doel oplossingen te vinden ondanks de ver-
schillen die er zijn. Zo hoort het ook. Voor 
een kritische beschouwing zijn de verschil-
len onontbeerlijk.

Uw gezondheid is erg belangrijk. Een goede 
zorgverzekering past daarbij. De gemeente 
Mook en Middelaar heeft met VGZ afspraken 
gemaakt over een zorgverzekering voor inwo-
ners met een laag inkomen. Dat heet het VGZ 
GemeentePakket. Met deze verzekering bent 
u goed verzekerd voor een lage premie.

Laag inkomen
Met een laag inkomen bedoelen wij een 
inkomen dat lager is dan 120% van de bij-
standsnorm. Voor een alleenstaande is dat 
€ 1.256,07 en voor gehuwden € 1.794,39.
Voor mensen die ouder zijn dan de AOW-leef-
tijd liggen de inkomensgrenzen iets hoger.
Voor een alleenstaande is dat € 1.397,26 en 
voor gehuwden is dat € 1.892,81.

Alle bedragen zijn netto per maand zonder 
vakantietoeslag. Bij de gemeente kunt u 
vragen welke inkomensgrens in uw situatie 
geldt.

Vermogen
Uw vermogen moet minder zijn dan de ver-
mogensgrens.

 Huishouden Vermogensgrens
 
 • Alleenstaande €   6.505
 • Alleenstaande ouder € 13.010
 • Gehuwden / samenwonend € 13.010

Met vermogen bedoelen we bijvoorbeeld 
spaargeld, juwelen, een dure auto of andere 
dure dingen. Het vermogen in de eigen wo-
ning tellen we niet mee.

Iedereen met een laag inkomen
Iedereen met een laag inkomen en weinig 
vermogen kan meedoen aan deze verzeke-
ring, ook als u geen uitkering heeft van de 
gemeente. Dus ook als u bijvoorbeeld een 
AOW-uitkering heeft en een klein pensioen, 
of met een lage WW uitkering. De gemeente 
onderzoekt uw inkomen en uw vermogen en 
bekijkt welk bedrag u krijgt.

Maandelijkse kosten
VGZ biedt 3 gemeentepakketten aan. De ge-
meente geeft bij ieder pakket een bijdrage. 
In het overzicht hieronder ziet u per pakket 
de premie en de bijdrage van de gemeente.
 

Een uitgebreid overzicht van de vergoedin-
gen per pakket vindt u in het vergoedingen-
overzicht op www.gezondverzekerd.nl 

Hoge zorgkosten
Als u veel zorgkosten heeft, bijvoorbeeld 
vanwege een chronische ziekte of beperking, 
dan is pakket 3 van deze zorgverzekering erg 
aantrekkelijk. Zo kunt u zich verzekeren voor 
het wettelijke eigen risico en kunt u de CAK- 
bijdrage voor de Wmo declareren. 
Let op: pakket 3 is pas goedkoper, als u 
meer dan € 250 van het eigen risico ge-
bruikt. 

Op www.gezondverzekerd.nl vindt u meer in-
formatie.

De voordelen van het VGZ GemeentePakket
• Ruime vergoedingen voor bijvoorbeeld  
 tandarts en fysiotherapie
• Pakket Compleet verzekert de CAK- 
 bijdrage
• U kiest zelf het pakket dat het beste bij u  
 past
• Geen medische keuring om mee te kunnen 
 doen
• De gemeente Mook en Middelaar betaalt  
 mee
• Gemakkelijk afsluiten via: 
 www.gezondverzekerd.nl

Aanmelden
Aanmelden voor het VGZ GemeentePakket 
regelt u makkelijk zelf via:
www.gezondverzekerd.nl
Het liefst vóór 19 december, dan kunnen we 
alles op tijd regelen voor u. U ontvangt van 
de gemeente een (digitaal) aanvraagformu-
lier voor de gemeentelijke bijdrage. 
Let op: u ontvangt de bijdrage van de ge-
meente dus niet automatisch.

Geen internet /Overstapservice
Heeft u geen internet of wilt u overstappen 
naar het VGZ GemeentePakket? Dan kunt u 
gebruik maken van onze service. Eén van 
onze medewerkers helpt u daarbij. Bel voor 
een afspraak naar 024 - 696 9111.

Vragen?
Op www.gezondverzekerd.nl vindt u alle in-
formatie over de verzekeringen, het aanmel-
den en de voorwaarden. Heeft u nog vragen, 
neem dan contact op met:
• Gemeente Mook en Middelaar via:
 024 - 696 9111
• VGZ via 0900 779 9771

Deze open werkwijze had ik voor ogen toen 
ik mij kandidaat stelde. In de vorige frac-
tie hebben we daar systematisch naar toe 
gewerkt. 

Het huidige tijdsbeeld is zeer zorgwekkend. 
Oorlog en daarbij economische malaise 
nopen tot drastische stappen en hulpver- 
lening. Drastische stappen die worden op-
gehouden door er juridische zaken van te 
maken. Migratie op grote schaal verliest 
steun en draagvlak. Hier heeft onze ge-
meente ook mee te maken.

De burgers van de gemeente M&M hebben 
mij gekozen en hun vraagstukken raken on-
dergesneeuwd als we niet oppassen. Onder 
andere: Huisvesting voor onze kinderen, 
woningbouw betaalbaar houden en mobili-
teitsprobleem 5A. Ontoereikende inkomens 
door gierende inflatie. Maar deze proble-
men zijn niet nieuw. In de jaren tussen 
1975 en 1985 hadden we een gierende 
inflatie aangezwengeld door een loon-prijs-
spiraal en een torenhoog oplopende huizen-
prijs en de rente op je hypotheek was 3x 
zo hoog als nu.

We zijn er toen uitgekomen en dat gaat ons 
nu ook lukken. Dat is niet 1,2,3, opgelost. 
Dat vergt heel goed nadenken, standpunten 
formuleren, overleggen en oplossingen be-
denken. 

Er zijn ongetwijfeld mensen te vinden die 
deze schone taak als volksvertegenwoordiger 
op zich willen nemen. En in al dit politieke 
geweld houden wij Mook en Middelaar zelf-
standig. Ik ben daar trots op.

Stan Brinkhoff 
VVD Mook en Middelaar

Maandpremie:€ 166,35
Bijdrage gemeente:€ 15,-
U betaalt: € 151,35

Pakket Compact

Basisverzekering

Maandpremie: € 194,70
Bijdrage gemeente:€ 35,-
U betaalt: € 159,70

Pakket Compleet

Basisverzekering

1

2

Maandpremie: € 223,60
Bijdrage gemeente: € 45
U betaalt: € 178,60

€ 0,- eigen risico

Pakket Compleet

Basisverzekering

3

Themabijeenkomst: Zelfvertrouwen
Dinsdag 20 december 19.30 - 21.30 uur

• Wat zijn uw ervaringen met zelfvertrouwen?
• Hoe gaat u hiermee om?
• Wat betekent zelfvertrouwen voor u?
• Wilt u graag anderen ontmoeten en gezamenlijk 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 bijeenkomst
19.45 uur: Met elkaar ervaringen uitwisselen over het thema zelfvertrouwen
21.20 uur: Afronding

Locatie en adres
De bijeenkomst vindt plaats in Gemeenschapshuis De Wieken, Esdoornlaan 5, Molenhoek.

Iedere maand een themabijeenkomst
Iedere maand organiseren we een themabijeenkomst. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld  
(ont)moeten, zingeving, schaamte, kwetsbaarheid, rouw en verlies, angst, grenzen stellen. 
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.

mailto: gemeente@mookenmiddelaar.nl
https://www.mookenmiddelaar.nl
https://www.gezondverzekerd.nl
https://www.gezondverzekerd.nl
https://www.gezondverzekerd.nl
mailto: jeroen@ixtanoa.nl
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RAADSVERGADERING 15 DECEMBER 2022
In de raadsvergadering op donderdag 15 december 2022 worden de volgende onderwerpen 
behandeld:
• Beleidskader participatieaanpak
• Verordening starterslening
• Belastingverordeningen 2023
• Eindejaarsrapportage 2022
• Bestuurlijke planning 2023
• Instellen bebouwde komgrens N271 Plasmolen
• Begrotingswijziging RUD
• Aangehouden Motie “Verruiming bijstand”

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, 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.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
• Elzenstraat 14a Middelaar bouwen woning. 

MELDING SLOOP
• Bovensteweg 101 Mook slopen kantoorgedeelte bedrijfsgebouw. 
• Eindweg 9 (ab) Middelaar asbest verwijderen en slopen achterhuis. 

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
• Eindweg 7a Middelaar tijdelijke woonunit. 
• Hoeveveld 22 Molenhoek toevoegen entree aan voorzijde en aanpassen hoofddraag- 
 constructie.
• Muldershofweg 7 Plasmolen uitbreiden ijssalon en renoveren bovenwoning.
• Schildersweg 1 Plasmolen bouwen carport. 

VERLEENDE APV-VERGUNNING
• 5 t/m 19 maart 2023 plaatsen van sandwichborden door Publica buitenreclame voor de  
 Maas Cleanup Day op 18 maart 2023.

GEBIEDSVISIE VASTGESTELD
Gebiedsvisie Molenhoek Zuid 
De gebiedsvisie betreft het gebied tussen de Rijksweg, de Maas, de Bredeweg (de provincie-
grens van Limburg en Gelderland) en het Spoor Venlo - Nijmegen, te Molenhoek. Doel van de 
gebiedsvisie is de mogelijkheden en de haalbaarheid van de gebiedsontwikkeling Molenhoek 
Zuid te verkennen. De gebiedsvisie dient ter vervanging van de nu geldende structuurvisie 
“Het Lierdal 2010-2020” voor het beoogde plangebied.

WET RUIMTELIJKE ORDENING
Ontwerpbestemmingsplan Molenhoek Zuid en ontwerpbesluit hogere waarde Wet Geluidhinder 
ter inzage
Burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar maken bekend dat met toepassing van 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan “Molenhoek Zuid” 
met de hierbij behorende stukken en het ontwerpbesluit hogere waarde Wet Geluidhinder per 
9 december 2022 voor eenieder gedurende zes weken op het gemeentehuis ter inzage liggen. 
De stukken zijn ook digitaal te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatie-
nummer is NL.IMRO.0944.bpmolenhoekzuid-OW01. 

Plangebied
Het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan Molenhoek Zuid betreft het gebied tussen 
de Rijksweg, de Maas, de Bredeweg (de provinciegrens van Limburg en Gelderland) en het 
Spoor Venlo - Nijmegen, te Molenhoek. 

Inhoud bestemmingsplan
In de regio Arnhem-Nijmegen, waar gemeente Mook en Middelaar deel van uitmaakt, is er 
sprake van een aanzienlijk tekort aan woningen. In de zoektocht naar nieuwe woningbouw-
locaties is de locatie Molenhoek Zuid naar voren gekomen. Op deze locatie is een woonwijk 
voor ongeveer 250 woningen voorzien, waarbij ruimte is voor diverse doelgroepen en woning-
typologieën. In de Woondeal regio Arnhem-Nijmegen is Molenhoek Zuid benoemd als een ver-
snellingslocatie. Met het bestemmingsplan wordt de realisatie van de woonwijk planologisch 
mogelijk gemaakt.   

Ontwerpbesluit Hogere waarde
Voor een aantal van de geplande woningen, gelegen in de zone van de Rijksweg N271, is 
sprake van een geluidsbelasting boven de hoogst toelaatbare geluidsbelasting. Gelet op artikel 
76 van de Wet geluidhinder, artikel 110a van de Wet geluidhinder en de overwegingen zoals 
aangegeven in het ontwerpbesluit heeft het college besloten in ontwerp hogere waarden vast 
te stellen.

Zienswijze
Eenieder wordt in de gelegenheid gesteld op het ontwerpbestemmingsplan en op het ont-
werpbesluit hogere waarde Wet Geluidhinder zijn of haar zienswijze kenbaar te maken. Een 
zienswijze dient u binnen zes weken na datum terinzagelegging in te dienen. Het kenbaar 
maken van een zienswijze kan schriftelijk of mondeling op afspraak. Schriftelijke zienswijzen 
kunt u richten aan de Gemeenteraad, Postbus 200, 6585 ZK Mook. Voor meer informatie of 
een afspraak voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het KlantContact-
Centrum via telefoonnummer 024 - 696 91 11 of via e-mail gemeente@mookenmiddelaar.nl  

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

Vernieuwd inzamelsysteem afval
Deze week heeft u een folder in de brieven-
bus ontvangen over ons vernieuwde inzamel- 
systeem voor huishoudelijk afval. Heeft u nog 
vragen, dan vindt u de antwoorden bij “veel- 
gestelde vragen over anders inzamelen” op 
onze website. Klik op de grijze afval-knop 
op:www.mookenmiddelaar.nl 

Staat uw vraag er niet bij, stuur dan een 
e-mail naar duurzaam@mookenmiddelaar.nl

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

Doe mee aan de fotowedstrijd 2023/2024
Voor de gemeentegids van 2023-2024 
houden wij weer een fotowedstrijd. Deze 
keer met thema: thuis in mijn gemeente.  
We zouden het mooi vinden als u een 
inkijkje geeft in uw dagelijks leven. Een 
foto van een plek of een gebeurtenis die  
typisch is voor uw leven in Molenhoek, Mook,  
Plasmolen of Middelaar. 

Winnende foto’s
De winnende foto komt op de voorkant van 
het gemeentemagazine. Nummer 1, 2 en 
3 worden beloond met een waardebon van  
respectievelijk 75, 50 en 25 euro. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op:
www.mookenmiddelaar.nl/doe-mee-aan-de-fotowedstrijd-20232024 
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