
Gemeentehuis bezoekadres: Raadhuisplein 6, Mook Postadres: postbus 200, 6585 ZK Mook 
Tel. KCC: 024 - 696 91 11 Fax: 024 - 696 19 39 - E-mail: gemeente@mookenmiddelaar.nl

23 december 2022

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

Aanpassingen Dar rond de feestdagen

Gemeenteraad stelt zich voor
Luc van der Linden - DGP

Textiel- en luiercontainers dicht rond oud en 
nieuw
Op 29 en 30 december sluit Dar de centrale 
containers voor textiel en luier- en inconti-
nentiemateriaal af. Deze zijn op 3 januari 
weer te gebruiken.

Plaatsing centrale verzamelcontainers 
Voor het vernieuwde inzamelsysteem komen 
er 4 centrale, ondergrondse verzamelcontai-
ners voor restafval: in Middelaar, Plasmolen, 
Mook en Molenhoek. Deze kunt u met uw 
Dar Afvalpas openen. De containers worden 
in de eerste week van januari geopend.

Inleveren schone kerstboom
Uw schone kerstboom kunt u op zaterdag  
7 januari 2023 klaarzetten voor de traditio-
nele kerstboomverbranding bij Scouting Don 
Bosco in:
- Middelaar, op het Kerkplein
- Molenhoek, op het P-terrein rechts van  
 de kerk
- Mook, op de gemeentewerf

Andere ophaaldagen rond feestdagen
Op eerste en tweede kerstdag en op nieuw-
jaarsdag haalt Dar geen afval op en zijn de 
milieustraten gesloten. Door de feestdagen 
kan het zijn dat Dar uw afval op een andere 
dag ophaalt dan u gewend bent. Weten wan-
neer Dar uw afval aan huis ophaalt? Kijk dan 
op uw digitale afvalwijzer op www.dar.nl/ 
afvalwijzer of download de Dar app.

Ophaaldagen voor 2023 
Vanaf 1 januari 2023 geldt de vernieuwde 
inzameling waarover u een folder in de brie-
venbus heeft ontvangen. Het kan zijn dat 
Dar uw afval (gft, plastic+, oud papier of 
restafval) op een andere dag ophaalt dan u 

We ontvangen als gemeente vragen over de 
schade die bevers aanrichten rond de Mooker- 
plas. Omdat de bever een beschermde dier-
soort is, mag deze niet bestreden worden. 

Eind vorige eeuw is de bever geherintro-
duceerd in Nederland. Inmiddels heeft de 
bever zich gevestigd en verspreid over een 
groot gedeelte van Nederland, waaronder de 

(oevers van de) Mookerplas, eigendom van 
Leisurelands. Als gemeente mengen wij ons 
niet in de discussie over de aanwezigheid 
van bevers in Nederland en hoe daar in de 
toekomst mee om te gaan. Wie vragen heeft, 
kan zich het beste richten tot Faunabeheer-
eenheid Limburg: 
https://limburg.faunabeheereenheid.com

gewend bent. Check daarvoor goed de op-
haaldagen van uw afval voor 2023 in de Dar 
app of op www.dar.nl/afvalwijzer 

Afvalspreekuur in januari en februari 
Omdat we vanaf januari overgaan naar een 
vernieuwd systeem van afval inzamelen en 
u daar wellicht vragen over heeft, hebben 
we een aantal fysieke en online spreekuren 
georganiseerd. Hier kunt u vragen stellen 
over alles wat te maken heeft met afval. De 
spreekuren zijn eenvoudig te reserveren via 
het KCC 024 - 696 91 11 of mail naar:
kcc@mookenmiddelaar.nl 

Data en tijden afvalspreekuren:
1. Gemeentehuis 24 januari 10.00-11.30 
2. Online 31 januari 15.00-16.00 
3. Gemeentehuis 7 februari 10.00-11.00 
4. Online 14 februari 10.00-11.00

Meer informatie over het afvalbeleid vindt u 
onder de afvalknop op: 
www.mookenmiddelaar.nl 

tuin”. Iedereen gebruikt deze natuur op zijn 
manier, en dat is iets om trots op te zijn. 
Zodat we samen van deze natuur kunnen 
genieten.

Als kleine gemeente zoeken we samen op-
lossingen. Sterk is dat iedereen wel een 
raadslid kent, de lijnen zijn kort. We weten 
wat onze zwaktes zijn en daarom werken 
we veel samen met andere gemeentes en 
organisaties.
Ik voel me super betrokken, en ben altijd 
actief (geweest) in allerlei clubs zoals scou-
ting, ouderraad, Molenhoekdag en CAM. 
Je kunt ons volgen op www.dgpmook.nl of 
like ons: facebook dgpmook. Je kunt mij 
mailen op: 
luc.vanderlinden@dgp.mookenmiddelaar.nl

Samen voor onze mooie gemeente!

Vanaf 1 januari eerder reserveren bij Avan

Openingstijden gemeentehuis in december

Bevers rond de Mookerplas

Avan wijzigt vanaf 1 januari 2023 de regels voor het boeken van een rit. Het is altijd aan te 
raden om zo vroeg mogelijk te boeken, maar wie ’s ochtends tussen 08.00 en 10.00 uur of  
’s avonds tussen 22.00 en 00.00 uur wil reizen, moet dit voortaan eerder boeken. Zo kunnen de 
taxibedrijven beter rekening houden met het aantal ritten en ervoor zorgen dat de reizigers op 
tijd opgehaald worden. 

• Vertrektijd tussen 8.00 en 10.00 uur ’s ochtends: boeken kan tot uiterlijk 20.00 uur de  
 voorgaande avond.
• Vertrektijd tussen 22.00 en 00.00 uur ’s avonds: boeken kan tot uiterlijk 20.00 uur die 
 zelfde avond.

De vervroegde ritreserveringstijden gelden voor zowel online boekingen als telefonische boekingen. 

Geen wijzigingen voor ritten tussen 10.00 en 20.00 uur
Voor ritten met een vertrektijd tussen 10.00 uur ’s ochtends en 22.00 uur ’s avonds gel-
den de gewone regels: minimaal 1 uur van tevoren telefonisch of 2 uur van tevoren online  
boeken. Voor ritten met een aankomsttijdgarantie is dat 2 uur bij telefonisch boeken en 3 uur bij  
online boeken. 

Toeslag voor laat boeken
Alle reizigers worden geadviseerd zo vroeg moge-
lijk van tevoren ritten te boeken. In verband met 
de huidige chauffeurstekorten is het mogelijk dat er 
anders geen vervoer beschikbaar is op het gewens-
te moment. Voor alle ritten die geboekt worden  
tussen 3 en 1 uur van tevoren, geldt een toeslag 
van eenmaal het opstaptarief van het WMO-tarief 
met korting.

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

Ik ben Luc van der Linden en zit nu voor 
de derde termijn in de Gemeenteraad. Mijn 
aandachtsgebieden zijn grondgebied en  
financiën.

Ik zit in verschillende samenwerkings- 
verbanden: de RES, energie transitie en 
Euregio. RES staat voor Regionale Energie 
Strategie. De energietransitie zit al enige 
tijd in mijn portefeuille maar door de ener-
giecrisis is dit onderwerp meer gaan leven 
bij iedereen. We zijn dan ook erg blij met de 
inbreng van de Energie coöperatie met hun 
Energiecafé en postcoderoos projecten.  
Dit is een mooi initiatief en zorgt ervoor dat 
je zelf kunt kiezen wat je verduurzaamt. 
Koplopers kunnen de nieuwste innovaties 
doen; later, zodra het beter betaalbaar 
wordt, volgen er anderen. Denk hierbij bij-
voorbeeld aan zonnepanelen: begin 2000 
waren deze onbetaalbaar duur, en nu zijn 
ze voor iedereen bereikbaar.

Mobiliteit is een onderwerp dat veel terug-
komt, we hebben er allemaal mee te maken. 
Daarom ben ik ook heel erg blij dat de snel-
fietsroute klaar is. Nu de aansluiting op het 
fietspad naar Groesbeek nog. Erg vervelend 
is het dat, ondanks dat de financiering van 
het plan is goedgekeurd, de uitvoering blijft 
steken. Jammer genoeg zijn daar meer 
voorbeelden van. In het recent uitgebrach-
te Sweco rapport (ontsluiting Groesbeek 
- A73) wordt de nadruk gelegd op verbete-
ring van de fietsmogelijkheden.
Huisvesting is in onze gemeente  een groot 
probleem. Ik ben er trots op dat de nieuwe 
appartementen in Molenhoek door een goe-
de participatie met de direct omwonenden 
vlot van de grond zijn gekomen. Ik hoop dat 
de bouw in Molenhoek Zuid ook voorspoe-
dig zal gaan.

Wij leven in de parel van Nederland, we 
hebben de mooiste natuur in onze “achter-
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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.

OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND
• Eindweg 7a Middelaar bouwen nieuwe woning met inrit/uitweg. 
• Rijksweg 56a Mook bouwen mantelzorgwoning. 
• Keurvorststraat 32 te Molenhoek voor het plaatsen van nieuwe kozijnen en voordeur. 
• Rijksweg 166-168 te Plasmolen voor het verplaatsen van de inrit/uitweg. 

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

Alzheimer Café 

Start2Yoga voor 55-plussers - doet u mee?

Tarieven Afval 2023
Het Alzheimer Café is er voor alle mensen die 
met dementie te maken hebben. In principe 
op iedere eerste donderdag van de maand. 
Toegang is gratis, aanmelden is niet nodig.

• Donderdag 5 januari is er géén Alzheimer  
 Café
• Donderdag 2 februari: Als thuis wonen  
 niet meer gaat
• Donderdag 2 maart: De kracht van dage- 
 lijkse activiteiten

Locatie en tijd
Multifunctioneel Centrum Maldensteijn,
Kerkplein 8, 6581 AC Malden. 

Inloop vanaf 19.00 uur, start om 19.30 uur, 
afsluiting rond 21.00 uur.

Meer informatie
Malderburch, centrum voor Welzijn, Wonen 
en Zorg, tel. 024 - 357 05 70.

Begin het nieuwe jaar soepel en ontspannen 
met Start2Yoga, een nieuwe activiteit voor 
55-plussers uit de gemeente Mook & Midde-
laar. Vanaf vrijdag 27 januari geeft Yvonne 
Loorij van Easyinyoga elke vrijdag van 9.00-
10.00 een yogales speciaal voor 55 plussers. 
 
Er is geen ervaring met yoga nodig en u 
hoeft niet lenig te zijn! Start2Yoga bevor-
dert balans en mobiliteit bij 55-plussers 
door yogavormen gericht op bewegen en 
ademen vanuit zachtheid en met aandacht. 
“Gewoon yoga. Voor iedereen.” is het motto.
 
We passen de houdingen aan het lichaam 
aan (o.a. d.m.v. blokken, kussens etc.), dus 
iedereen kan op zijn eigen manier mee-
doen. Zo ervaart u meer ruimte en soepel-
heid in je lichaam en tegelijkertijd rust in uw 
hoofd. Het maakt o.a. dat u zich positiever 
en fitter voelt, meer energie hebt en beter 
kunt ontspannen.
 

Kom het gewoon eens uitproberen - door de 
ondersteuning van de gemeente en het Lan-
delijk Sport Akkoord zijn de eerste lessen 
voor iedereen kosteloos.

Er is plek voor maximaal 10 deelnemers. 
De lessen starten vanaf 27 januari 2023. 
Aanmelden voor deze lessen kan via:
yvonne@easyinyoga.nl 
of via www.easyinyoga.nl

Om ons afval beter te scheiden en minder restafval over te houden, zijn we als gemeente bezig 
met het vernieuwen van ons inzamelsysteem voor huishoudelijk afval. Wat u gaat betalen voor 
afval in 2023 is op 15 december door de raad vastgesteld. 

Het gaat om 3 kostensoorten:
• € 9,50 per keer dat u de restafvalcontainer aan de weg zet
• € 2,11 per klepopening, voor het gooien van een zak restafval in een van de 4 centrale  
 overloopcontainers
• € 203,52 per jaar voor vastrecht  

Toelichting bedragen
Deze tarieven zijn gebaseerd op de verwachte afvalkosten die we in 2023 gaan maken en 
onze doelstelling om zo min mogelijk restafval over te houden. We hebben hierbij ook gekeken 
naar de vergoedingen die we krijgen voor het leveren van grondstoffen, tarieven in omliggende 
gemeenten en huidige tarieven. U betaalde in 2022 naast het vastrecht € 0,31 per kilo  
restafval en € 0,11 per kilo gft. Gft is in 2023 gratis, zoals bij alle andere gemeenten waar-
voor Dar de inzameling regelt. Ook op de milieustraat verlagen we - in lijn met andere Dar- 
milieustraten - de tarieven van€ 0,31 per kilo naar € 0,20 per kilo.

Op onze website vindt u bij de veel gestelde vragen meer uitleg over de verschillende tarieven. 
Klik hiervoor op de afvalknop op www.mookenmiddelaar.nl

Afgelopen jaren kwamen we tekort
Wethouder Ton Herings: “De kosten en opbrengsten voor afval moeten zoveel mogelijk in 
evenwicht zijn. Afgelopen jaren is dat niet zo geweest. Met de opbrengsten konden we de 
kosten niet dekken. We kwamen ongeveer € 100.000 tekort, wat we vanuit de algeme-
ne middelen moesten dekken. Op die manier betaalde de hele gemeenschap mee, terwijl 
ons uitgangspunt is: de vervuiler betaalt. Dit gaan we nu voor een groot deel goedmaken.  
Met tarieven die in lijn liggen met de tarieven in andere Dar-gemeenten.”

Restafval wordt steeds duurder
Wethouder Holger Rodoe: “We hopen dat straks met de overgang naar een volledig systeem 
met centrale inzamelplekken voor restafval, de tarieven dalen of in ieder geval minder stijgen. 
We moeten namelijk ook niet vergeten dat het steeds duurder gaat worden om restafval te 
verwerken. Zouden we niets veranderen in ons systeem van inzamelen, dan betaalt u ieder 
jaar sowieso een stuk meer voor afval.”

Wat kunt u verwachten? 2 rekenvoorbeelden
In onderstaande tabel proberen we wat meer inzicht te geven in de afvalkosten in 2022 en 
2023. Uit cijfers blijkt dat een gemiddelde inwoner in 2022 95 kilo afval (à € 0,31) in de 
grijze container gooit - waarbij nog heel veel herbruikbaar afval zit - en 65 kilo gft (à € 0,11) 
in de groene. Daarnaast wordt er voor 36 kilo per persoon aan betaalde stromen naar de  
milieustraat gebracht. Voor een huishouden van 3 komt dit op 285 kilo restafval en 195 kilo 
gft. In 2023 heeft u 2 mogelijkheden om van uw restafval af te komen. U kunt een al dan niet 
volle container aan de weg zetten en/of uw restafval zelf naar 1 van de 4 centrale verzamel- 
containers brengen. Wie goed scheidt en minder restafval heeft, is goedkoper uit. 

      4x per jaar
   13x per jaar 8x per jaar 6x per jaar container met 50kg
3-persoons  container container container aan de weg + 6x
huishouden 2022 aan de weg aan de weg aan de weg zak wegbrengen

Kilo per keer X 22,70 36,90 49,20

Kosten restafval 91,45 123,50 76,00 57,00 50,66

Kosten gft 21,45 0,00 0,00 0,00 0,00

Milieustraat 33,48 21,60 21,60 21,60 21,60

Vaste kosten 149,76 203,52 203,52 203,52 203,52

Totaal 296,14 348,62 301,12 282,12 275,78

   6x per jaar 4x per jaar 2x per jaar
1-persoons  container container container  
huishouden  aan de weg aan de weg aan de weg 6x zak wegbrengen

Aantal kilo X 15,80 23,80 47,50
 
Kosten restafval 29,45 57,00 38,00 19,00 12,66

Kosten gft 7,15 0 0 0 0

Milieustraat 11,16 7,20 7,20 7,20 7,20

Vaste kosten 149,76 203,52 203,52 203,52 203,52

Totaal 197,52 267,72 248,72 229,72 223,38

Tips!
• Maak optimaal gebruik van uw grijze container en zet deze niet halfvol aan de weg.
• Scheid uw afval beter. In ons restafval zit nog heel veel herbruikbaar afval dat gratis is.
• Goed scheiden van gft en etensresten scheelt stank.

Laten we elkaar helpen om beter te scheiden. Heeft u tips voor elkaar, mail deze dan naar 
duurzaam@mookenmiddelaar.nl Dan helpen wij ze te verspreiden.

De gemeente 
Mook en Middelaar 

wenst u fijne feestdagen 
en een voorspoedig 2023
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