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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

De raad heeft op 30 september 2021 gekozen 
voor een ‘gefaseerde invoering omgekeerd in-
zamelen, gecombineerd met minder vaak in-
zamelen restafval’. Dit betekent dat her te ge-
bruiken afval wél en restafval steeds minder 
thuis zal worden opgehaald. Dit afval-inza-
melsysteem is onderdeel van het eerder vast-
gestelde Grondstoffenplan, waarmee we als 
gemeente willen toewerken naar meer her-
gebruik van grondstoffen en minder restaf-
val. Het eindstation staat vast: we gaan naar  
30 kg restafval per persoon per jaar. Hoe 
gaan we dat realiseren? Met verschillende 
maatregelen. Deze route kleuren we samen in.  

Onvrede over communicatie en participatie
Hoewel bij het opstellen van het Grondstof-
fenplan via straatinterviews en bewoners- 
avonden input is opgehaald, horen we vooral 
ook de kritiek. Dat we als gemeente onvol-
doende hebben gecommuniceerd over het 
nieuwe grondstoffenplan en de veranderin-
gen die dit meebrengt voor het afval-inza-
melsysteem. Vooral het kiezen voor ‘omge-
keerd inzamelen’ stuitte op veel onbegrip 
onder inwoners. Volgens de ondertekenaars 
van een petitie (midden 2021) zal dit zelfs 
een averechts effect hebben. Veel gemeen-
ten gingen ons voor. Vaak met succes, maar 
ook met negatieve ervaringen. Wat duidelijk 
is: goed communiceren en informeren is es-
sentieel. We gaan de komende tijd met re-
gelmaat vertellen waar we staan, waarom we 
welke keuzes maken. En: we betrekken onze 
inwoners hierbij. 

Afval = grondstof
In ons afval zit van alles wat kan worden 
hergebruikt. Denk aan glas, papier, plastic, 
textiel, luiers. Het is eigenlijk een grond-
stof voor nieuwe producten. Als we afval 
goed scheiden, kunnen we meer van wat 
we weggooien hergebruiken. Er blijft dan 
als het goed is steeds minder restafval over.  

Op zaterdag 19 maart 2022 is het de Landelijke Opschoondag! Ook in onze gemeente zetten we 
ons samen in voor een frisse en schone omgeving. Ook u als bewoner kunt helpen! Gaat u op 
deze dag de deur uit voor een frisse neus? Maak er dan een opschoon-ommetje van!  Zo zorgen 
we samen voor een frisse, schone en zwerfafvalvrije buurt. 

Meld u aan voor knijpers en hesjes
Regel een opschoonactie en trommel buren, collega’s, familie, school of vereniging op.  
Of ga zelf op pad. Dar helpt bij het uitlenen van knijpers, veiligheidshesjes en speciale zakken. 
Meld de opschoonactie dan aan via www.dar.nl/opschoondag

Vaker zwerfafval opruimen? Word Wijkheld! 
Wilt u uw eigen buurt graag schoonhouden en vaker zwerfafval opruimen? 
Meld u dan aan als Wijkheld! Meer informatie: www.wijk-helden.nl

Hoe wij als gemeente willen zorgen voor zo 
min mogelijk restafval en zo veel mogelijk 
grondstoffen staat in ons Grondstoffenplan. 
Er zijn verschillende manieren om dit te re-
aliseren, maar in onze gemeente is gekozen 
voor een route naar het (gratis) huis-aan-huis 
ophalen van grondstoffen en het zelf weg-
brengen van restafval. 

30 kg restafval per inwoner
Landelijk zijn er doelen gesteld voor ons 
huisvuil: de VANG-doelstellingen. Ons ver-
trekpunt was 104 kg restafval in 2020. In 
2030 moeten we naar maximaal 30 kg rest-
afval per inwoner per jaar. Om dit te bereiken 
gaan we verschillende stappen zetten. We 
gaat het scheiden van grondstoffen meer en 
meer motiveren en de hoeveelheid restafval 
verminderen. 

Samen met inwoners
De beslissing om in stappen over te gaan 
naar “omgekeerd inzamelen” is genomen in 
de raad. Ons huidige inzamelsysteem zal op 
1 januari 2023 plaatsmaken voor een sys-
teem waarbij restafval minder vaak wordt op-
gehaald. En in 2024 zal restafval niet meer 
thuis worden opgehaald. Alleen het afval dat 
als grondstof dient, haalt Dar huis-aan-huis 
op. Waar we met elkaar naartoe werken, staat 
in die zin vast. Hoe we die route doorlopen, 
kleuren we samen in. Denk aan de hoeveel-
heid GFT en Etensresten in ons restafval (dit 
was maar liefst 66,5 kg in 2020). 
Hoe kunnen we dit beter scheiden? Waar 
komen straks de ondergrondse containers? 
Hoe creëren we een vangnet voor ouderen of 
mensen die slecht ter been zijn? Maar ook: 
wat kunnen we doen met de openingstijden 
van de milieustraat? Dit bepalen we samen 
met u, via een representatieve klankbord-
groep, met pilots om te kijken wat wel en wat 
niet werkt, en door inwoners te raadplegen 
via enquêtes of polls. 

Minder restafval, meer grondstoffen Landelijke Opschoondag op zaterdag 19 maart 

Gemeenteraadsverkiezingen maart 2022 Waar en 
wanneer stemmen?Waarom zijn verkiezingen belangrijk?

Er zijn in de wereld veel landen waar de 
inwoners hun stem niet mogen uitbrengen. 
Het is dus eigenlijk een enorm voorrecht om 
te mogen stemmen. Bij verkiezingen voor 
de gemeenteraad gaat het om onderwerpen 
bij u in de omgeving. Over de school in het 
dorp, de voetbalvereniging, het dorpshuis, 
de ouderenzorg, de verkeersveiligheid, het 
onderhoud van wegen en openbaar groen, 
enz. Of, om het breed te zeggen, over de 
leefbaarheid. De gekozen gemeenteraads-
leden beslissen daarover. Laat uw stem dus 
niet verloren gaan!

Zelf actief zijn
Om een indruk te krijgen wat de gemeente-
raad doet en hoe men tot besluiten komt, 
kunt u uiteraard zelf een keer een raads-
vergadering bezoeken of digitaal volgen. 
Ook kunt u thuis, om een indruk te krijgen, 
via de computer, laptop of IPad nog eens 
rustig de opgenomen raadsvergaderingen 
uit het recente verleden terugluisteren.  
Om uw stem te bepalen kunt u verder de  
lokale verkiezingsprogramma’s op de web-
sites van de politieke partijen bestuderen 
of het huis-aan-huis verkiezingsmagazine 
goed doornemen. 

Lokale verkiezingen
Het gaat om verkiezingen op lokaal niveau. 
Vaak wordt er op de landelijke televisie 
eveneens aandacht besteed aan raadsver-

kiezingen. Toch is het eigenlijk bij gemeen-
teraadsverkiezingen minder van belang wat 
landelijke politici en coryfeeën vinden. 
Het gaat om verkiezingen van lokale kan-
didaat-raadsleden en wat zij willen voor de 
toekomst van onze gemeente Mook en Mid-
delaar.   

Kiesrecht
Op woensdag 16 maart a.s. (en in verband 
met corona ook op maandag 14 maart en 
dinsdag 15 maart) zijn er weer verkiezingen 
voor de gemeenteraden. Iedere Nederlander 
van 18 jaar of ouder mag stemmen. Bij de 
gemeenteraadsverkiezingen geldt dat ook 
voor niet-Nederlanders die langer dan 5 jaar 
legaal in Nederland verblijven. Het is niet ver-
plicht om te stemmen, maar het is een recht.  

Hoe en waar kan ik stemmen bij verkiezingen? 
Uiterlijk twee weken voor de verkiezingen 
krijgt u uw persoonlijke stempas thuisge-
stuurd. Met deze stempas kunt u bij elk 
stembureau binnen uw gemeente stemmen. 
U mag alleen stem-
men als u een iden-
titeitsbewijs kunt
laten zien. Dit bewijs 
mag maximaal 5 jaar 
verlopen zijn.

Burgemeester 
Willem Gradisen

Verkiezingen

Vervroegd stemmen op 14 en 15 maart
Bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen kunnen inwoners van onze gemeente die 
vervroegd willen stemmen dit doen op:
• 14 maart in Gemeenschapshuis ‘t Môks Café, Groesbeekseweg 3, Mook (1 stembureau) 
• 15 maart in Gemeenschapshuis De Wieken, Esdoornlaan 5, Molenhoek (1 stembureau)

Deze stemmen worden op 16 maart om 10.00 uur geteld bij de Werf, Veldweg 3 te Mook. 
Deze telling is openbaar.

Stemlocaties 16 maart
• Gemeenschapshuis ‘t Môks Café (2 stembureaus)
• MFC De Koppel, Dorpsstraat 45, Middelaar
• Gemeenschapshuis De Wieken (2 stembureaus)

Al deze locaties zijn toegankelijk voor mindervaliden.

Vragen? Bel Team Verkiezingen 
Heeft u vragen over het vervroegd stemmen? 
Hiervoor kunt u bellen met Team Verkiezingen van 
de gemeente Mook en Middelaar. 
Dit kan via telefoonnummer 024 - 696 91 11, 
of stuur een e-mail aan: 
verkiezingen@mookenmiddelaar.nl 

 Neem bij het stemmen uw stempas en een geldig
 ID-bewijs mee.
 Alle informatie over de verkiezingen vindt u op 
 www.mookenmiddelaar.nl/verkiezingen 

Webpagina over afvalinzameling
Gedurende het project houden we u op de hoogte via Ter Sprake, sociale media en
de speciale projectpagina op onze website: 
www.mookenmiddelaar.nl/project-afvalinzameling-wijzigt 

https://www.dar.nl/opschoondag/
https://www.wijk-helden.nl
mailto:verkiezingen@mookenmiddelaar.nl
https://www.mookenmiddelaar.nl/verkiezingen
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OPENBARE BEKENDMAKINGEN
De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op onderstaande adressen. Aanvullen-
de informatie kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad
De bekendmakingen liggen 6 weken ter inzage in het KlantContactCentrum van het gemeentehuis, 
informatie over meldingen kunt u ook daar verkrijgen. U moet hiervoor wel een afspraak maken. 

BINNENGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
• Rijksweg 145 Mook plaatsen verkiezingsposter. 
• Bovensteweg 10a Mook realiseren keerwand aan de straatperceelgrens.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
• Pastoor Fabritiusstraat 21 Mook herplaatsen garage, herbouw overkapping en plaatsen  
 carport. 
• Groesbeekseweg 19 (a t/m v) Mook bouwen appartementencomplex met 18 appartementen 
 en aanleggen of veranderen van uitrit. 
• Startsedijk 4 Mook tijdelijk gebruik schuur/werkplaats als koffie-/theehuis.

VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING
• Eindweg 13a (kavel 1) Middelaar bouwen woning.
• Heumensebaan 2 Molenhoek voor gedeeltelijk slopen en restaureren van een rijksmonument. 
 
VERLEENDE APV-VERGUNNING
• Van 28 februari tot 1 mei 2022 voor tijdelijk plaatsen container op de openbare weg door  
 gemeente Mook en Middelaar op de Beukenlaan 36 Molenhoek.

MELDING APV
• Koningsspelen aan Meulenveldje Molenhoek op 22 april 2022.

MELDING SLOOP
• Knollenberg 25 Mook voor sloop t.b.v. uitbreiding bestaande woning.
• Overkwartierstraat 7 Mook voor asbestverwijdering. 

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 door-

geven bij het KlantContactCentrum 
van de gemeente: 

telefonisch 024 - 696 91 11
of per e-mail: 

gemeente@mookenmiddelaar.nl

Het is deze week de Week van de Helden in het afval en het groen! Een goed moment om de 
mannen en vrouwen van Dar en van onze eigen buitendienst in het zonnetje te zetten. Ze zijn 
namelijk onmisbaar. Bedankt dat jullie ons afval ophalen en onze leefomgeving schoon en 
netjes houden!

Doe ook mee en uit waardering 
Dar roept inwoners op om ook mee te doen en hun dank en waardering te tonen. Bijvoorbeeld 
door kleurplaten voor het raam te hangen of een (digitaal) kaartje te sturen. Of door gewoon 
eens een duim op te steken of te zwaaien als blijk van waardering. Alle acties kunnen op so-
ciale media gevolgd worden via #AfvalHelden en/of #WeekvandeAfvalHelden. 
Meer informatie: www.dar.nl/helden

• Vindt u het lastig om open te zijn over uw psychische kwetsbaarheid?
• Merkt u dat anderen het lastig vinden als u iets over uw kwetsbaarheid deelt?
• Wilt u graag open (leren) zijn?

Kom dan naar de themabijeenkomst ‘Open over kwetsbaarheid’! De bijeenkomst wordt geleid 
door twee ervaringsdeskundigen. 

Locatie en aanmelden
De bijeenkomst vindt plaats in Gemeenschapshuis De Wieken, Esdoornlaan 5, Molenhoek. 
U kunt zich gratis aanmelden via jeroen@ixtanoa.nl of via 06 - 253 396 98.

Er is opnieuw een financiële bijdrage beschikbaar voor ondernemers, instellingen en vereni-
gingen die moe(s)ten controleren op het coronatoegangsbewijs. Dit geld komt van het kabinet. 
Het gaat om kosten die gemaakt zijn voor controles tussen 1 januari 2022 en 26 maart 2022. 
Indienen kan tot uiterlijk zondag 3 april 2022.

Declaratie indienen
We maken gebruik van een vrij eenvoudige rekentool om te bepalen welke kosten er gemaakt 
zijn. Met het beantwoorden van een paar vragen berekent de tool het bedrag van de gevraagde 
compensatie. Denk aan: het aantal gasten per dag, het aantal openingsdagen per week en het 
aantal geopende weken in 2022. U kunt deze tool en het declaratieformulier opvragen bij de 
afdeling Openbare Orde en Veiligheid via e-mailadres oov@mookenmiddelaar.nl 
of 024 - 696 91 11.

De raadsvergadering van 10 maart gemist, maar wel be-
nieuwd naar wat er besloten is? Kijk dan bij Agenda’s en 
stukken op www.mookenmiddelaar.nl/gemeenteraad 

Afval- en groenhelden in het zonnetjeThemabijeenkomst Open over kwetsbaarheid
15 maart 19.30-21.30

Compensatie voor kosten coronacontroles

Wat heeft de raad besloten?

Programma Energiecafé tot en met 15 april 2022 
Onder voorbehoud lokale coronaregels, check website www.energiecafemookenmiddelaar.nl   

14 maart
Vraag het de energiecoach. Open inloop, LOP Molenhoek,19.45 - 21.00 uur.

17 maart
Workshop. In één avond praten we u bij over ingewikkelde begrippen zoals klimaatver-
andering en –adaptatie, warmtetransitie, aardgasvrij en wat u voor uzelf het beste kunt 
doen. Veel ruimte voor vraag en antwoord. Beperkt aantal plaatsen. Meld u snel aan bij 
menno.arendz@energiecafemookenmiddelaar.nl  
Locatie: ‘t Môks Café, Mook, 19.30 uur.

24 maart
Thema-avond. “Warmtepompen? Leer eerst je eigen huis kennen.” Wat te doen en wat 
niet te doen met een warmtepomp. Voor- en nadelen, kosten en subsidies. 
Sprekers: Marwin Dekkers en Jos van der Lint. Locatie: De Wieken, Esdoornlaan 5, 
Molenhoek, 20.00 uur.

11 april
Vraag het de energiecoach. Open inloop, LOP Molenhoek,19.45 - 21.00 uur.

Kijk voor meer informatie op www.energiecafemookenmiddelaar.nl
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