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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

IkPas. U ook?

Gemeenteraad stelt zich voor
Ton Broekmans - PvdA Lokaal Sociaal

Ik kijk vaak met afschuw en ongenoegen 
naar praat- en discussieprogramma’s op tv. 
Vaak zonder respect voor elkaar. Met on-
fatsoenlijk taalgebruik wordt de ander de 
maat genomen. Op social media kan men 
zich vaak ook niet bedwingen en verlaagt 
men zich tot ongefundeerde vuilspuiterij. 
Dat zie je ook in de landelijke politiek. Maar 
gelukkig niet op ons gemeentelijke podium, 
de gemeenteraad. Wij gaan respectvol met 
elkaar en met de inwoners om. Goed om 
dat te constateren en daarom willen wij van 
de PvdA, en ik spreek volgens mij ook na-
mens de andere drie partijen hier in Mook 
en Middelaar, ook graag de mening weten 
van onze inwoners en horen hoe zij over be-
paalde zaken denken. 

De gemeenteraad is door de inwoners ge-
kozen en wij als raad hebben het beste met 
onze mooie gemeente voor. Natuurlijk legt 
iedere partij daarbij zijn eigen accenten. 
Als PvdA kijken we vooral naar mensen 
die het niet makkelijk hebben om in deze 
financieel moeilijke tijden de touwtjes aan 
elkaar te knopen. Wij zijn daarom ook blij 
met onze wethouder Frank Dillerop, op het 
sociaal domein. De problemen door stij-
gende energieprijzen, duurder wordende 
boodschappen en de steeds toenemende 
inflatie zijn groot. Ja ook hier in Mook en 
Middelaar. Het is helaas niet zo dat de ge-
meente iedereen kan compenseren, maar 
we verwachten wel maatwerk. 

Maatwerk ook voor maatschappelijke or-
ganisaties en verenigingen. En gelukkig 
zien we dat onze ambtelijke organisatie 
het in zich heeft om maatwerk te leveren.  
Als PvdA Lokaal Sociaal durven we “out of 
the box” te denken, “buiten de gebaande 
paden te gaan” en zijn we niet bang 
voor “beren op de weg”. 

Alcohol. Wat doet het eigenlijk met u? Mis-
schien wilt u best wel wat minder drinken, 
maar lukt het niet goed om nee te zeggen. 
Doe dan eens mee aan IkPas. Een landelijke 
actie waarbij duizenden Nederlanders in de 
maand januari hun alcoholgebruik op pauze 
zetten. Wethouder Frank Dillerop is dit jaar 
ambassadeur van deze actie. “Ik moedig 
mensen graag aan om zich bewuster te zijn 
van de keuze die ze zélf kunnen maken om 
wel of niet te drinken. De voordelen van de 
actie liegen er niet om: van de deelnemers is 
62% mentaal fitter, 32% valt af en 64% zegt 
voortaan beter nee.”

Gezondheid van inwoners voorop
Voor veel mensen hoort regelmatig een 
glaasje alcohol drinken er gewoon bij. Door 

dit tijdelijk niet te doen, merkt u pas wel-
ke rol alcohol (vaak onbewust) in uw leven 
speelt. Uit landelijk onderzoek blijkt dat 
deelnemers aan IkPas beter slapen, zich li-
chamelijk en mentaal fitter voelen, gewicht 
verliezen en dat zij een goed voorbeeld zijn 
voor jongeren op het moment dat ze geen 
alcohol drinken. Wethouder Dillerop: “Als 
wethouder van Zorg en Welzijn vind ik het 
belangrijk dat we ons hard maken voor de 
gezondheid van onze inwoners. Dit doen wij 
onder andere door in te zetten op preven-
tie. Voorkomen is immers beter dan gene-
zen. De IkPas campagne past hier goed bij 
en ik draag hier dan ook graag mijn steentje 
aan bij. Zelf kan ik prima zonder alcohol en 
dat betekent niet dat ik het minder gezellig 
heb.”

Gezien wat alcohol kan doen
“Ik heb vanuit mijn achtergrond als verpleeg-
kundige zelf van dichtbij de gevolgen gezien 
van wat alcoholgebruik met je kan doen. Be-
wustwording over het gebruik van alcohol en 
het verstandig omgaan hiermee is van be-
lang. Tijdens deze campagne ga ik hierover 
actief het gesprek aan met inwoners. Vaak 
wordt het drinken van alcohol als een norm 
gezien voor gezelligheid, maar ook zonder 
alcohol kun je een gezellige avond hebben. 
Laten we met elkaar het gesprek aangaan en 
elkaar inspireren om mee te doen met de Ik-
Pas campagne.” 

Wilt u ook meedoen? Schrijf u dan voor  
1 januari in via www.ikpas.nl

We zullen creatieve en innovatieve ideeën 
van inwonersgroepen, verenigingen en on-
dernemers omarmen. De PvdA loopt over 
van lokaal sociaal enthousiasme en energie 
om er samen mee aan de slag te gaan en 
er met z’n allen iets moois van te maken. 
Onze deur staat altijd open voor een ge-
sprek. Maak een afspraak via:
ton.broekmans@pvda.mookenmiddelaar.nl 
of bel 06 - 29 08 13 44. 

Ton Broekmans 
Fractievoorzitter PvdA Lokaal Sociaal

Raadsvergadering gemist? 
Op www.mookenmiddelaar.nl/gemeenteraad kunt u alles terugluisteren 

en vindt u de genomen besluiten. 
Klik bij Agenda’s en stukken op de vergadering van 15 december 2022.

Openingstijden gemeentehuis in december
Dinsdagmiddag 20 december gesloten
Dinsdag 20 december is het gemeentehuis vanaf 12.30 gesloten. U kunt dan geen afspraak 
maken. Ook telefonisch zijn wij die middag niet bereikbaar.

Maandag 26 december gesloten
Op maandag 26 december zijn we gesloten vanwege Tweede Kerstdag.

Op donderdag 29 december vervalt de avondopenstelling
Voor vragen omtrent burgerzaken zijn wij telefonisch te bereiken op telefoonnummer:
024 - 696 91 11 van:
• Maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur
• Vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur

Energiecafé
Let op de agenda van het Energiecafé op www.energiecafemookenmiddelaar.nl voor activi-
teiten in het nieuwe jaar en in uw buurt. 

Laten we samen kleur geven 
aan het nieuwe jaar!
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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 35a te Molenhoek voor het uitbreiden van een bestaande loods. 
• Rijksweg 100 te Mook voor het verbouwen van een bestaande garage naar woonunit. 

INGETROKKEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
• Rijksweg 121 te Mook voor het plaatsen van een condensor op het dak van de nieuwe  
 supermarkt. 

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
• Lierdwarsweg 2 te Molenhoek voor het bouwen van een loods. 
• Kerkstraat 6 te Mook voor het vervangen van de garagedeuren. 

VERKEERSBESLUIT
• Reserveren van parkeerplaats nabij de Bongerd 111 te Molenhoek voor opladen elektrisch  
 voertuig in gemeente Mook en Middelaar.
• Instellen van een invalidenparkeerplaats nabij woning Keurvorststraat 29 Molenhoek.

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

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

Nieuwe dienstregeling buurtbus 569Andere ophaaldagen afval en openingstijden 
milieustraten door feestdagen Op 11 december gaat de nieuwe dienstregeling in voor het openbaar vervoer in Nederland.  

Op buurtbuslijn 569 Malden - Mook/Middelaar wijzigt de route in Malden, Mook en Middelaar. 
Kijk voor meer informatie op www.buurtbus.com/reisinformatieOp eerste en tweede kerstdag en op nieuwjaarsdag haalt Dar geen afval op en zijn de milieu- 

straten gesloten. Door de feestdagen kan het zijn dat Dar uw afval op een andere dag ophaalt 
dan u gewend bent.

Weten wanneer Dar uw afval ophaalt? 
Kijk dan op uw digitale afvalwijzer op www.dar.nl/afvalwijzer of download de Dar app. Zo heeft 
u altijd uw persoonlijke afvalwijzer bij de hand! U kunt in de app instellen dat u een mel-
ding krijgt wanneer u welk afval aan de straat kunt zetten. Makkelijk toch?

Vernieuwd inzamelsysteem afval

Onlangs heeft u een folder in de brievenbus 
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

https://www.mookenmiddelaar.nl
https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad
mailto: gemeente@mookenmiddelaar.nl
https://www.buurtbus.com/reisinformatie
https://afvalkalender.dar.nl
https://www.mookenmiddelaar.nl
mailto: duurzaam@mookenmiddelaar.nl

