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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

Verantwoord hout stoken
Veel mensen hebben een open haard, een hout-
kachel of een vuurkorf en stoken deze overwe-
gend vanwege de gezellige sfeer. Niet iedereen 
weet dat het stoken van hout voor omwonenden 
tot overlast kan leiden en effecten heeft op onze 
gezondheid en het milieu. 

Verantwoord stoken leidt tot minder kans op het 
optreden van stankoverlast, schaadt het milieu 
niet en spaart de gezondheid van de gebruiker. 
Door verantwoord te stoken worden luchtver-
ontreiniging, rook- en geurhinder gedeeltelijk 
voorkomen.

10 tips om goed te stoken
Met deze stooktips beperkt u de negatieve ef-
fecten op milieu en gezondheid:
1. Gebruik alleen onbehandeld hout dat ten  
 minste 2 jaar gedroogd is. Vochtig hout brandt 
  minder goed en zorgt voor meer uitstoot 
 van schadelijke stoffen. Bewaar hout dus  
 niet buiten, maar in de schuur en houd voor 
  uzelf bij hoe lang het hout er al ligt. Vraag uw  
 houtleverancier om meer informatie.
2. Gebruik duurzaam hout. Dat is hout afkom- 
 stig uit duurzaam beheerde bossen, zoals de  
 bossen van Staatsbosbeheer. Duurzaam hout  
 draagt het FSC-keurmerk.
3. Gooi nooit papier, karton, mdf (Medium Den- 
 sity Fibre Board), geverfd of gelijmd hout op  
 het vuur. Bij de verbranding van vervuild of  
 bewerkt hout ontstaat luchtvervuiling.
4. Let op de weersomstandigheden. Stook niet  
 bij windstil of mistig weer; houtrook blijft dan  
 langer op straat hangen. Stook ook niet als  
 het hard waait (windkracht 5 of hoger); hout- 
 rook slaat dan direct neer.
5. Zorg voor een optimale houtverbranding door  
 een hoge temperatuur. In een optimaal bran- 

 dende kachel zijn de vlammen heldergeel en  
 flikkeren nauwelijks.
6. Zorg voor voldoende luchttoevoer, dan brandt  
 het vuur het beste. Zet een raampje open in  
 de woonkamer zodat er voldoende verse lucht  
 naar binnen kan stromen.
7. Laat het vuur vanzelf uitbranden; door de  
 luchttoevoer te verminderen, verbrandt het  
 hout minder goed en ontstaan er schadelijke  
 stoffen. Ventileer de ruimte na het stoken.
8. Maak na elke stookbeurt de aslade schoon en  
 laat uw schoorsteen minstens een keer per  
 jaar vegen.
9. Stook minder! Een of twee keer per week stoken  
 is vanzelfsprekend minder belastend voor ge-
 zondheid en milieu dan elke dag de kachel aan.

Informeer eens in uw buurt of mensen last 
hebben van uw stookgedrag. Maak afspraken 

en geef mensen het gevoel dat ze bij u kun-
nen aankloppen als ze overlast hebben van uw 
houtkachel.

Stookwijzer
De Stookwijzer geeft in een oogopslag weer of 
het verantwoord is om hout te stoken. Het ad-
vies wordt gegeven door een index van de lucht-
kwaliteit en de windsnelheid van dat moment. 
De informatie kan per postcodegebied worden 
opgevraagd. Elk uur wordt de informatie ver-
verst.

Windstil
De Stookwijzer moet ervoor zorgen dat de over-
last minder wordt. Door niet te stoken met 
bijvoorbeeld mist of als het windstil is, zou de 
luchtkwaliteit moeten verbeteren. U vindt de 
Stookwijzer op www.stookwijzer.nu

De buurtbus Lijn 569 is een succes. Steeds 
meer mensen maken gebruik van de bus. In ok-
tober steeg de lijn boven de 400 reizigers uit. 
De minimumeis voor een buurtbus. Dit betekent 
dat Lijn 569 officieel bestaansrecht heeft en 
voortaan onder de OV-subsidie van de provin-
cie gaat vallen. De buurtbus Malden-Middelaar 
is hiermee definitief.

Nieuwe route en extra halte
Vanaf 12 december rijdt Lijn 569 op verzoek 
van de vervoerder een nieuwe route. Ook is er 
een extra halte bijgekomen op de Elzenstraat 
in Middelaar.
• Route Malden, komende vanuit Mook: Rijks- 
 weg, Groesbeekseweg, Schoolstraat, Klooster- 
 straat, Randwijksingel, Veldsingel, Rijksweg.
• Route Mook, komende vanuit Malden: Linden- 
 laan, Bovensteweg, Groesbeekseweg, Rijks- 
 weg v.v.
De dienstregeling is te vinden via www.breng.nl 
Hier ziet u ook dat er vanaf 12 december meer 
ritten op Lijn 83 Nijmegen-Venlo zijn.

Roostermaker gezocht
De buurtbus is dringend op zoek naar een 
2e roostermaker. Interesse? 
Check www.buurtbus.com 

Buurtbus Malden-Middelaar blijft met nieuwe route 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
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Het VGZ GemeentePakket: een goede zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen
Uw gezondheid is erg belangrijk. Een goede 
zorgverzekering past daarbij. De gemeente Mook 
en Middelaar heeft met VGZ afspraken gemaakt 
over een zorgverzekering voor inwoners met een 
laag inkomen. Dat heet het VGZ Gemeentepak-
ket. 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 bijstandsnorm. 
Voor een alleenstaande is dat bijvoorbeeld 
€ 1.229,72 en voor gehuwden € 1.756,74. 
Voor mensen die ouder zijn dan de AOW-leeftijd 
liggen de inkomensgrenzen iets hoger. Bijvoor-
beeld € 1.367,98 voor een alleenstaande en 
€ 1.854,87 voor gehuwden. Bij de gemeente 
kunt u vragen welke inkomensgrens in uw situ-
atie geldt.

Vermogen
Uw vermogen moet minder zijn dan de vermo-
gensgrens. 

 Huishouden  Vermogensgrens
 Alleenstaande €   6.295,00
 Alleenstaande ouder € 12.590,00
 Gehuwden / samenwonend € 12.590,00

Met vermogen bedoelen we bijvoorbeeld spaar-
geld, juwelen, een dure auto of andere dure din-
gen. Het vermogen in de eigen woning tellen we 
niet mee.

Iedereen met een laag inkomen
Iedereen met een laag inkomen en weinig ver-
mogen kan meedoen aan deze verzekering, 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-uit-
kering. 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 pre-
mie en de bijdrage van de gemeente.

is pakket 3 van deze zorgverzekering erg aan-
trekkelijk. Zo kunt u zich verzekeren voor het 
wettelijke eigen risico en kunt u de CAK-bijdra-
ge voor de Wmo declareren. Let op: pakket 3 is 
pas goedkoper als u meer dan € 250 van het ei-
gen risico gebruikt. Op www.gezondverzekerd.nl 
vindt u meer informatie.

De voordelen van het VGZ GemeentePakket
• Ruime vergoedingen voor bijvoorbeeld tand- 
 arts 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 13 december, dan kunnen we al-
les op tijd regelen voor u. U ontvangt van de ge-
meente een aanvraagformulier voor de gemeen-
telijke bijdrage. Let op: u ontvangt de bijdrage 
van de gemeente 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 mede-
werkers helpt u daarbij. Bel voor een afspraak 
naar 024 - 696 91 11.

Vragen?
Op www.gezondverzekerd.nl vindt u alle infor-
matie over de verzekeringen, het aanmelden en 
de voorwaarden. Heeft u nog vragen, neem dan 
contact op met:
• Gemeente Mook en Middelaar via: 
 024 - 696 91 11
• VGZ via 0900 - 779 9771

Maandpremie:€ 151,42
Bijdrage gemeente:€ 15
U betaalt: € 136,42

Pakket Compact

Basisverzekering

Maandpremie: € 177,82
Bijdrage gemeente:€ 35
U betaalt: € 142,82

Pakket Compleet

Basisverzekering

1

2

Maandpremie: € 207,22
Bijdrage gemeente: € 45
U betaalt: € 162,22

€ 0,- eigen risico

Pakket Compleet

Basisverzekering

3

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

Hoge zorgkosten
Als u veel zorgkosten heeft, bijvoorbeeld van-
wege een chronische ziekte of beperking, dan 

Op 7 december van 10.00-12.00 uur is het 
weer tijd voor de Online Banenmarkt Rijk van 
Nijmegen. Werkgevers uit de regio delen dan 
massaal hun vacatures in de LinkedIn-groep 
van de Online Banenmarkt. Geïnteresseerden 
kunnen daar direct op reageren. Ook presen-
teren werkzoekenden en ‘baanveranderaars’ 
zich actief door hun cv te delen of een (video)
oproep te plaatsen. Onderling worden tips en 
contacten gedeeld. En: er worden Meet Ups 
georganiseerd. Werkzoekenden krijgen zo een 
inkijkje in een regionaal bedrijf en vacatures.

Iedereen kan gratis lid worden
De Online Banenmarkt bestaat anderhalf jaar 
en heeft ruim 2.600 leden uit de gemeenten 
Nijmegen, Wijchen, Druten, Beuningen, Berg 
en Dal, Heumen en Mook en Middelaar. 

De groep staat open voor nieuwe aanmeldin-
gen van werkgevers, werkzoekenden en inter-
mediairs. Kijk op www.banenmarkt-rvn.nl

7 december: Online Banenmarkt 



Waarom een Transitievisie Warmte?
In 2050 worden alle gebouwen in Nederland 
duurzaam verwarmd. Dat is landelijk afge-
sproken in het Klimaatakkoord. Door over 
te stappen op duurzame alternatieven voor 
aardgas kan de gaswinning in het aardbe-
vingsgevoelige Groningen beëindigd worden 
en wordt de uitstoot van broeikasgassen be-
perkt. Daarnaast zijn we minder afhankelijk 
van andere landen om in onze warmtewin-
ning te voorzien. 
In het klimaatakkoord staat ook dat alle ge-
meenten een Transitievisie Warmte moeten 
vaststellen. In die visie moeten zij aangeven 
welke stappen er nu gezet gaan worden om 
in 2050 aardgasvrij te zijn.

Het proces
De gemeente Mook en Middelaar heeft deze 
visie samen met de gemeenten Gennep en 
Bergen vormgegeven. Samen met een ad-
viesbureau zijn er analyses gedaan en zijn er 
veel belangrijke partners in de drie gemeen-
ten gesproken, zoals woningcorporaties en 
dorps- en wijkraden. Via een webinar op 2 
november hebben inwoners ook al opmerkin-
gen gegeven. Dat heeft geleid tot deze Tran-
sitievisie Warmte. 

Geef uw mening!
Nu is het aan u om uw mening te geven over 
deze visie. De omgang naar een aardgasvrije 
gemeente kan alleen maar met hulp van in-
woners. Daarom zijn we erg benieuwd naar 

uw mening over de voorgestelde stappen. 
De opmerkingen zullen verzameld worden 
en daar waar nodig verwerkt in de definitieve 
visie. Deze zal door de gemeenteraden vast-
gesteld moeten worden. Daarna kunnen we 
aan de slag met de uitvoering. Elke vijf jaar 
zullen we de visie herzien en kijken of we met 
nieuwe technieken aan de slag kunnen.

Wat staat er in de visie?
In deze eerste Transitievisie Warmte zijn veel 
analyses en gesprekken terug te vinden om 
de warmtebehoefte en kansen in kaart te 
brengen. Welke alternatieve warmtetechnie-
ken zijn mogelijk geschikt in Mook en Mid-
delaar?
De eerste stap die we willen nemen bestaat 
uit het terugdringen van de vraag naar warm-
te. Oftewel: isoleren. Hoe beter onze gebou-
wen geïsoleerd zijn, hoe makkelijker het uit-
eindelijk is om op een alternatieve techniek 
over te stappen. Daar waar mogelijk kijken 
we ook naar de mogelijkheid om met hybride 
warmtepompen te werken. Door deze keuze 
te maken, starten we met de maatregelen 
waar we geen spijt van zullen krijgen. We 
gooien immers nog niets weg en houden alle 
opties naar de toekomst over.

Reageren?
U vindt de Transitievisie Warmte op onze 
website. Reageren kan tot 31 december 
2021 via: duurzaam@mookenmiddelaar.nl

Bijna alle fietsers (95%) vinden het gevaarlijk 
om in het donker geen verlichting aan te heb-
ben. In het donker en bij slecht zicht is het dan 
ook verplicht verlichting te voeren. Het gebruik 
van losse fietslampjes is toegestaan, maar vas-
te fietsverlichting heeft veel voordelen. 

Hoe valt u op?
U kunt zelf al veel doen om goed op te vallen 
in het verkeer:

1. Zet uw fietslicht aan
 Een handige richtlijn is de straatverlichting.  
 Staat deze aan? Dan is het tijd uw fiets- 
 verlichting aan te zetten. Ook bij regen of  
 mist is verlichting verplicht.
 
2. Check uw fiets
 Is uw fietsverlichting en -reflectie in orde? 
 U controleert het gemakkelijk met de
 www.vvn.nl/fietscheck. 
 Is uw verlichting kapot? Repareer die dan  
 zelf of breng uw fiets naar de fietsenmaker,  
 zodat u weer veilig de weg op kunt.
 
3. Val op met uw kleding
 Bij regen, schemering en in het donker valt  
 felle  of lichtgekleurde kleding het beste op. 
  Reflecterende strips helpen ook om beter  
 op te vallen.

AAN in het donker

Geef uw mening over de route naar een aardgasvrij 
Mook en Middelaar!
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Alle eigenaar-bewoners van een bestaande 
woning in de gemeente Mook en Middelaar, 
hebben per post een voucher ter waarde van 
50 euro ontvangen. Deze voucher kan nog tot 
15 december 2021 ingeleverd worden bij de 
Hubo bouwmarkt aan de Nijmeegseweg 16 te 
Gennep.

Meer weten over energiebesparende maat- 
regelen en onze voucherregeling? 
Kijk op www.duurzaammookenmiddelaar.nl

Herinnering: lever voor 15 december uw voucher in voor 
kleine energiebesparende maatregelen

Neemt u voor het nieuws rondom het coronavirus 
regelmatig een kijkje op onze website: 

www.mookenmiddelaar.nl/corona. 

U treft daar veel antwoorden op vragen aan.

Informatie 
Corona virus

https://www.mookenmiddelaar.nl/_flysystem/media/concept-transitievsie-warmte-mook-en-middelaar-gennep-en-bergen.pdf


www.mookenmiddelaar.nl           @MookMiddelaar          www.facebook.com/gemeentemookmiddelaar 
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COMMISSIEVERGADERINGEN
In verband met de coronamaatregelen zijn de commissievergaderingen  
digitaal.

In de gecombineerde commissie Samenleving en Grondgebied van dinsdag 
7 december 2021 worden de volgende onderwerpen behandeld:
• Gemeentelijk Rioleringsprogramma Mook en Middelaar 2022-2026
• Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie 
 Doelgroepenvervoer Arnhem - Nijmegen
• Opheffing Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep - Mook en Midde- 
 laar
• Subsidieverordening Investeringsagenda regio Noord-Limburg
• Wijzigingsbesluit MGR Rijk van Nijmegen - CAO Aan de slag

In de commissie Begroting en Rekening van donderdag 9 december worden 
de volgende onderwerpen behandeld:
• Eindejaarsrapportage 2021
• Belastingverordeningen 2022

Agenda’s, stukken en vergaderingen
Ga naar mookenmiddelaar.nl/gemeenteraad voor agenda’s, stukken en 
het live volgen van onze vergaderingen. 

Inspreken
Wilt u inspreken over een geagendeerd onderwerp, laat dit dan uiterlijk 
48 uur vóór aanvang van de vergadering weten aan de griffier, mevrouw 
M. van Arensbergen, via 06 - 50 16 50 25 of griffier@mookenmiddelaar.nl, 
o.v.v. uw naam, adres en telefoonnummer. Stuur uw tekst van maximaal 
700 woorden mee en een verkorte versie van maximaal 250 woorden. 

Uw tekst wordt voorgelezen door de (commissie)griffier en toegevoegd 
aan de raadsstukken (bij meerdere insprekers wordt de verkorte versie 
voorgelezen).
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 lig-
gen 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
• Burchtstraat 28 Middelaar bouwen damwand. 

OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND
• Lindenlaan 3, 3a, 3b en 3c Molenhoek bouwen appartementencomplex  
 met vier appartementen.
• Oude Bovensteweg 45 Molenhoek verbouwen woning.
• Singel 104 Molenhoek verbouwen woning.

VERORDENINGEN
De gemeenteraad van de gemeente Mook en Middelaar heeft op 10 no-
vember 2021 de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs ge-
meente Mook en Middelaar 2021 vastgesteld.

WAAROVER PRATEN WIJ

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
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