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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

Tijdens de eerste fysieke raadsvergadering dit 
jaar in de eigen raadszaal in Mook, is afscheid 
genomen van raadslid drs. L.J.G.J.M.I. (Lee) Ton-
naer. Vanwege de coronacrisis had de gemeen-
teraad voor de laatste keer in deze raadszaal 
vergaderd op 12 maart 2020. Het was dus alle-
maal wat wennen. 

De heer (Lee) Tonnaer, tevens voorzitter van 
de PvdA-fractie in de gemeenteraad van Mook 
en Middelaar, heeft afscheid genomen na een 
raadslidmaatschap van 12½ jaar. Het was een 
weloverwogen besluit om het lidmaatschap van 
de gemeenteraad te beëindigen en afscheid te 
nemen. In de ontslagbrief gaf het raadslid zelf 
zijn motivatie aan om te stoppen: “het raads-
werk vraagt in toenemende mate (te) veel van 
mij. Dit wordt veroorzaakt door een aantal maat-
schappelijke ontwikkelingen en door een aan-
tal gezondheidsaspecten die mij belemmeren  
optimaal te functioneren, niet alleen in het pu-
blieke debat in de raadszaal, maar ook en vooral 
in de frequente contacten met burgers die ik 
mag vertegenwoordigen”.

Burgemeester mr. drs. Willem Gradisen meldde 
dat de laatste passage een bevestiging is van de 
wijze waarop Lee Tonnaer invulling gaf aan het 
raadslidmaatschap: “namelijk vooral als volks-
vertegenwoordiger”. 

Lee Tonnaer kwam tussentijds in de gemeente-
raad. Hij volgde in maart 2009 Theo van Brun-
schot op na diens vertrek. Lee Tonnaer vormde 
toen de PvdA-fractie in de gemeenteraad sa-
men met Bert Kapteijn, die enige jaren geleden 
helaas is overleden. Eerder was Lee Tonnaer 
binnen de lokale PvdA-partij actief in het fractie- 
beraad en als commissielid. 

De burgemeester noemde in de afscheidstoe-
spraak tal van momenten waarop Lee Tonnaer 
kenmerkende inhoudelijke bijdragen heeft ge-
leverd aan raadsdebatten en besluitvorming. 
Al in zijn eerste bestuursperiode vroeg hij bijv. 
aandacht voor de condities bij het overhevelen 
van taken van de rijksoverheid naar gemeenten. 
Het ging toen met name om de overheveling 
van de Wajong. Pas veel later, met ingang van  
1 januari 2015, kwamen de decentralisaties van 
het gehele sociale domein met onder andere 
de jeugdzorg.   

Bij de eerste raadsverkiezingen waaraan Lee 
Tonnaer als lijsttrekker voor de lokale PvdA 
deelnam, werd een zetel verloren. Het waren 
eind 2010 bijzondere lokale verkiezingen, waar-
bij het thema van de herindeling indertijd domi-
neerde. Lee Tonnaer vormde in de nieuwe be-
stuursperiode een één-persoonsfractie, hetgeen 
extra inzet vraagt. Tevens kreeg hij als het ware 
een andere rol, want zijn partij nam geen deel 
meer aan de coalitie en het college. 

Zijn inbreng richtte zich veel op sociale onder-
werpen, zoals de eigen bijdrage van de AWBZ, 
Sociale Werkvoorziening, de Wet Werken naar 
vermogen, de WMO, armoedebeleid en in het 
bijzonder kinderarmoede. Burgemeester Gradi-
sen gaf aan dat hierbij een relatie is te herken-
nen met zijn inzet voor het vele vrijwilligerswerk, 
lokaal en regionaal, zowel op bestuurlijk als op 
uitvoerend niveau. Tijdens lintjesdag, eerder dit 
jaar, is Lee Tonnaer daarvoor Koninklijk onder-
scheiden en benoemd tot Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau. 

Na het van de baan zijn van een herindeling in 
de kop van Limburg is er in de bestuursperiode 
2010-2014 veel gediscussieerd over de toe-
komstige samenwerking. In het bijzonder over 
de provinciegrens heen. Lee Tonnaer koos daar-
bij voor een pragmatische en niet-dogmatische 
opstelling. Als geboren en getogen Limburger 
sprak hij toen de woorden dat je ook Limbur-
ger kunt zijn in een andere provincie: ook elders 
kun je de Limburgse vlag laten wapperen.

Bij de lokale verkiezingen in 2014 wist de loka-
le PvdA, met Lee Tonnaer als lijsttrekker, de in 
2010 verloren zetel terug te winnen. De partij 
trad weer toe tot de coalitie en het college. Bij 
de raadsverkiezingen in 2018, toen Lee Ton-
naer voor de derde keer lijsttrekker was, won 
de PvdA opnieuw een zetel. Wederom werd er 
deelgenomen aan de coalitie en het college.  

De burgemeester memoreerde het moment in 
september 2019 toen Lee Tonnaer de gemeen-
teraad verraste met een traktatie vanwege een 
bijzondere gelegenheid, samenhangend met zijn 
75ste verjaardag. Precies 75 jaar geleden werd 
toen namelijk het Zuid-Limburgse dorp Mesch 
als eerste Nederlands dorp bevrijd. Lee Tonnaer 

was het eerste kind dat in bevrijd gebied werd 
geboren. Hij kreeg toen bewust als één van zijn 
voornamen “Irene”, wat staat voor vrede. 

Lee Tonnaer werd door burgemeester Gradisen 
geschetst als een raadslid met een grote be-
trokkenheid en zelfs passie: “afwegingen kunt 
u rationeel uitstekend maken. U bent analytisch 
sterk. Met een brede interesse en kennis van 
zaken. U bent in de raad een generalist, maar 
feitelijk op diverse terreinen ook een specialist. 
Maar het blijft bij u niet bij de rationele afwe-
ging. Uw gevoel speelt een belangrijke rol bij uw 
politieke keuze en de wijze van politiek bedrij-
ven in de raad”. 

De burgemeester vervolgde zijn verhaal door 
erop te wijzen dat, wanneer het raadslidmaat-
schap met een dergelijke passie wordt bedre-
ven, een afscheid dat rationeel weloverwogen is 
genomen gevoelsmatig toch anders kan worden 
beleefd. Hij gebruikte daarbij een citaat van 
Blaise Pascal. Of in de woorden van de burge-
meester: “hoewel de redenen kraakhelder zijn, 
zal het gevoel dat in de loop van de komende 
tijd nog moeten verwerken. Of zoals de Franse 
filosoof Blaise Pascal dat ooit mooi verwoordde:  
- le coeur a ses raisons, que la raison ne connait 
pas -. In de vertaling betekent dit: het hart heeft 
zijn redenen, die de reden of de ratio niet kent”. 

Tot slot bedankte de burgemeester namens de 
gemeenteraad, het college en de ambtelijke or-
ganisatie Lee Tonnaer voor zijn 12½ jaar raads-
lidmaatschap en daarmee zijn bijdrage aan de 
gemeenschap van Mook en Middelaar. Om deze 
dank en waardering tot uitdrukking te brengen 
ontving Lee Tonnaer, naast het gebruikelijke af-
scheidscadeau als raadslid, de gemeentelijke 
speld van verdienste.

Speld van verdienste voor Lee Tonnaer  



De gemeente Mook en Middelaar organiseert  
samen met de 7 andere Noord-Limburgse gemeen-
ten en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid 
Limburg The DriveXperience. Een dag waarop  
jonge automobilisten van 17-24 jaar hun rijvaar-
digheid verder kunnen aanscherpen. Deelname 
is gratis.

Steviger in het verkeer
In Noord-Limburg vallen jaarlijks meer slachtof-
fers in het verkeer dan het landelijk gemiddel-
de. Met de training willen de gemeenten jonge-
ren steviger maken in het verkeer. De jongeren 
krijgen praktijkoefeningen van coaches en leren 
bijvoorbeeld hoe de auto zich gedraagt bij een 
noodstop op een gladde baan. 

Online aanmelden VOL=VOL
The DriveXperience is op zaterdag 23 en zon-
dag 24 oktober bij de Oostendorp Toyota Dealer 
in Venray. Een training duurt één dag van 9.00 
– 16.00 uur en is gratis (t.w.v. 300 euro). Deel-
nemers maken kans op een weekend lang rijden 
in Toyota Aygo. Aanmelden kan via  
www.thedrivexperience.nl/aanmelden 

In de Week van de Veiligheid - van 11 t/m 17 ok-
tober - doet Mook en Middelaar mee aan de lan-
delijke inleveractie van steekwapens. Iedereen 
kan dan anoniem en straffeloos zijn mes, nepwa-
pen, boksbeugel of pepperspray inleveren. 

Wapenbezit neemt toe
Wapenbezit neemt vooral onder de jeugd en 

jongvolwassenen de laatste jaren toe. Dat is een 
zorgelijke ontwikkeling. Veel jongeren staan on-
voldoende stil bij de gevolgen van hun gedrag. 
Ze denken dat het stoer is een wapen te dragen. 
Of dat ze een wapen nodig hebben om zich te 
verdedigen als ze aangevallen worden. Maar wa-
pens bieden een schijnveiligheid. 

Met een wapen op zak ga je minder snel een 
ruzie uit de weg. Je voelt je zelfverzekerder. In 
hoogoplopende ruzies leidt wapenbezit eerder 
tot het gebruik van een wapen. Als je wapen 
dan afgepakt wordt, kan het tegen je gebruikt 
worden. En als je er toch mee weet te steken, 
zijn de gevolgen groot. Niet alleen voor het 
slachtoffer. Maar ook voor de dader zelf, omdat 
hij een strafblad krijgt. 

Inleverpunten
Jongeren en volwassenen kunnen hun steekwa-
pens van 11 t/m 17 oktober inleveren bij de po-
litiebureaus in Venray en Gennep, te herkennen 
als inleverpunt door de poster op het raam. Het 
inleveren gebeurt anoniem. Er is dus geen risico 
op straf voor wapenbezit. Bij de inleverton ligt 
een leuke gadget voor iedereen die zijn steek-
wapen ingeleverd heeft. Maar de grootste belo-
ning is natuurlijk dat we ons steentje bijdragen 
aan een samenleving zonder wapens en geweld.

Bewustwording risico’s wapens
De gemeente roept ook iedereen in de sociale  
omgeving van jongeren op de risico’s van wapen- 
bezit met hen te bespreken. Dat kan de school 
zijn, het jongerenwerk, maar ook de ouders 
kunnen hierover een gesprek aangaan met hun 
kind. 

Gratis training voor jonge automobilisten

Wapens inleveren in Week van de Veiligheid
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Programma Energiecafé 
oktober - november
Energiecafé Mook en Middelaar helpt inwo-
ners van de gemeente bij besparen en opwek-
ken van energie.

• 7 oktober 
 Vraag het de energiecoach. Open inloop,  
 19.30 - 21.00 uur, Môks Café, Mook.
• 11 oktober
 Vraag het de energiecoach. Open inloop,  
 19.45 - 21.00 uur, LOP Molenhoek.
• 30 oktober
 Open huis. Kom kijken hoe andere bewoners  
 in de gemeente hun woning hebben verduur- 
 zaamd. Van 10.00 tot 16.00 uur. Klimaat- 
 week van 28 oktober - 5 november. 
• 3 november 
 Informatieavond, met humor: tips en trucs  
 voor energie besparen, je kosten verlagen, je  
 woning gereed maken voor aardgasvrij. 
 Door besparingsguru Rick van de Wester-
 laken. 
 Locatie: Môk’s Café, 19.30 uur.
• 8 november
 Vraag het de energiecoach. Open inloop,  
 19.45 - 21.00 uur, LOP Molenhoek.
• 24 november
 Vraag het de energiecoach. Open inloop De  
 Bisselt, 19.45 - 21.00 uur in ’t Zwaantje.

Inloopspreekuren van energiecoaches zijn 
voor alle bewoners, ongeacht de locatie.
Kijk voor meer informatie op: 
www.energiecafemookenmiddelaar.nl 



www.mookenmiddelaar.nl           @MookMiddelaar          www.facebook.com/gemeentemookmiddelaar 

OPENBARE 
BEKENDMAKINGEN

De bekendmakingen van deze week hebben be-
trekking 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 gemeente-
huis, informatie over meldingen kunt u ook daar 
verkrijgen. U moet hiervoor wel een afspraak 
maken.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
• Mortel 8d Mook plaatsen dakkapel.
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De nieuwe Sjors boekjes zijn er weer!
Maak kennis met diverse sportieve en creatieve activiteiten!

De kinderen uit het basisonderwijs in de Gemeente Mook en Middelaar hebben allemaal de nieuwe 
uitgave van het boekje ontvangen. Voor kinderen die basisonderwijs volgen buiten de gemeente Mook 
en Middelaar, zijn de Sjors boekjes vanaf nu af te halen in het gemeentehuis.

Door Sjors Sportief & Sjors Creatief maken kinderen op een laagdrempelige manier kennis met het 
sport- en cultuuraanbod in hun omgeving. Zo ontdekken ze waar hun talenten en interesses liggen. 
Inschrijven gaat via www.movemookenmiddelaar.nl of via de Sjorsapp. Kinderen kunnen zoveel 
sporten en creatieve activiteiten uitproberen als ze willen. 


