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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

Doet u mee met de 
IkPas Battle in januari 2022? 
Met zoveel mogelijk inwoners uit de gemeente 
samen 30 dagen het alcoholgebruik op pauze 
zetten en daarin de strijd aangaan met onszelf 
en met elke andere gemeente. Dat wordt de inzet 
van de IkPas Battle van januari 2022.

Heeft u onbewust een gewoonte ontwikkeld 
waarbij u vrijwel dagelijks alcohol drinkt? 
Doe mee aan ‘IkPas dry January’ en ervaar wat 
alcohol in uw leven betekent. 

Uit landelijk onderzoek blijkt dat:
• 58% van de deelnemers zich na deelname  
 meer bewust is van hun alcoholgebruik en  
 bewuster kiezen of, wanneer en hoeveel ze 
  willen drinken in plaats van te handelen uit  
 gewoonte
• 55% van de deelnemers beter slaapt
• 62% zich lichamelijk fitter voelt en 63% zich  
 mentaal fitter voelt
• 32% van de deelnemers gewicht verliest na  
 deelname

• 50% van de deelnemers ervaart dat ze een  
 goed voorbeeld zijn voor jongeren
• 6 maanden na IkPas deelnemers gemiddeld  
 30% minder alcohol drinken 

Wat is de IkPas Battle? 
Afgelopen jaar is Nijmegen de strijd tegen Til-
burg aangegaan. Nijmegen won glansrijk met 
2.100 ingeschreven deelnemers. Dit jaar kan 
íedere gemeente de uitdaging aangaan met 
Nijmegen of elke andere gemeente. Uiteraard 
wordt het aantal deelnemers naar rato van het 
aantal inwoners berekend. 

Onze gemeente de grootste pauzegemeente
Zullen we als gemeente de grootste pauze- 
gemeente worden?!
Jong en oud, stimuleer uw vrienden, familie,  
buren om 30 dagen niet te drinken en doe mee!
Schrijf uzelf in op www.ikpas.nl Daar leest u 
ook welke ondersteuning u krijgt vanuit IkPas. 
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Gemeente Mook en Middelaar heeft in 2020 een 
onderzoek gedaan naar de tevredenheid van de 
cliënten die gebruik maken van Wmo, Jeugdhulp 
of Inkomensondersteuning. De gemeente voert 
het onderzoek niet zelf uit; dat doet een onaf-
hankelijk bureau. De uitkomsten van 2020 kunt 
u terugvinden op de website van gemeente Mook 
en Middelaar. 

Er kan geconcludeerd worden dat onze gemeen-
te boven de 7,4 scoort op de dienstverlening. 
Als verbeterpunt kan de gemeente tijdens ge-
sprekken over Wmo en Jeugdhulp meer aan- 
dacht besteden aan het gebruik van onafhanke-
lijke cliëntondersteuning. Voor inkomensonder-
steuning blijft het belangrijk om extra te letten 
op het nakomen van afspraken. 

Meer weten of benieuwd naar de cijfers? 
Kijk op www.mookenmiddelaar.nl 

Op eerste en tweede kerstdag en op nieuwjaars-
dag haalt Dar geen afval op en is onze milieu- 
straat gesloten. 

Weten wanneer Dar langskomt?
Kijk dan op uw digitale afvalwijzer via: 
www.dar.nl/afvalwijzer of download de Dar app. 
Zo heeft u altijd uw persoonlijke afvalwijzer bij 
de hand! Zo weet u ook wanneer wij in 2022 uw 
afval ophalen. U kunt in de app instellen dat u 
een seintje krijgt wanneer u welk afval aan de 
straat kunt zetten. Makkelijk toch? 

Cliënttevredenheid WMO, 
Jeugdhulp en 
Inkomensvoorziening 2020

Afval en milieustraat 
tijdens de feestdagenFijne 

Feestdagen!
Namens College van 

burgemeester en wethouders 
en gemeenteraad 

van Mook en Middelaar
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INFORMATIEPAGINA TER SPRAKE

De feestdagen komen er aan en op 31 december 
a.s. mogen we om 0:00 uur weer een nieuw jaar 
begroeten. Opnieuw hebben we in deze periode 
te maken met lockdownmaatregelen als gevolg 
van COVID. 

Wereldwijd maken deskundigen zich ongerust 
over Omikron, een nieuwe coronavariant. Er is 
nog te weinig van bekend, maar het is duidelijk 
dat deze variant meer besmettelijk is dan de 
huidige Deltavariant. Mede in verband daarmee 
is het basisonderwijs rond de kerstperiode lan-
ger gesloten.

Bij het bekend maken van de maatregelen op 
14 december jl. was de toonzetting tijdens de 
persconferentie somber. Toch heeft het geen zin 
om te somberen of te mopperen. Dat helpt ons 
niet vooruit. Ook al dan niet terechte kritiek op 
de landelijke politici, die verantwoordelijk zijn 
voor de genomen maatregelen, helpt ons niet. 
Het is trouwens voor hen sowieso een bijzonder 
zware verantwoordelijkheid. Dat blijkt ook uit de 
kritiek op politici in andere landen. Je stuurt, 
zeker nu weer met de nieuwe coronavariant, als 
het ware in de mist. Ga er maar aan staan.

De maatregelen zijn helaas nodig. In onze ge-
meente zijn de besmettingen de afgelopen 
maanden eveneens sterk opgelopen. De druk op 
de ziekenhuizen in onze omgeving is nog steeds 
te hoog. De overgrote meerderheid, zeker in 
onze gemeente, probeert zich nadrukkelijk aan 
de maatregelen te houden. Dat geldt voor in-
woners, verenigingen en ondernemers. Onze 
verenigingen en ondernemers voeren de maat-
regelen die voor hen gelden zorgvuldig uit. Hoe 
lastig dat ook is. En voor velen geeft dit op-
nieuw grote financiële onzekerheid. 

Hoezeer er verantwoordelijkheid wordt geno-
men, heb ik zelf mogen ervaren in de overleggen 
in november jl. met onze Carnavalsverenigingen 
en Sinterklaas-comités. Terecht onderschrijven 
zowel inwoners, verenigingen als ondernemers 
het primaire belang van gezondheid. 

In het komend jaar zullen we te maken hebben 
met de nieuwe variant van het coronavirus. Van-
daar dat iedereen boven de 18 jaar een boos-
terprik wordt aangeboden. Over enige tijd zal 
er tevens meer bekend worden over de nieuwe 
coronavariant. We moeten daarbij vertrouwen 

op de (medische) wetenschap. En we moeten 
elkaar in figuurlijke zin vasthouden. 

Het begin van het nieuwe jaar zullen we onge-
twijfeld nog steeds met coronamaatregelen te 
maken hebben. Maar ik ben ervan overtuigd dat 
er daarna hoop gloort aan de horizon. 
We komen hier met ons allen beslist uit. 

Ondanks de beperkingen wens ik u hele fijne 
feestdagen en we gaan voor een hoopvol nieuw 
jaar. Voor u allen alvast de allerbeste wensen 
voor 2022. 

Hartelijke groet,
Willem Gradisen, 
burgemeester 
Mook en Middelaar

Als startsein voor de inzameling van luiers en 
incontinentiemateriaal namen wethouder Geert-
jan Wienhoven en inwoner Jessica Hurkmans op 
15 december de inzamelcontainer in Molenhoek 
in gebruik. 

Ontwikkeling waar we trots op zijn
Wethouder Wienhoven: “Een mooie ontwikkeling 
waar we als gemeente trots op zijn. Het schei-
den van luiers en incontinentiemateriaal zorgt 
ervoor dat we minder restafval overhouden en 
meer afval als grondstof kunnen gebruiken. 
Thuis levert het ook voordelen op. Bijvoorbeeld 
geen stank meer in huis doordat je zelf bepaalt 
wanneer je een volle zak naar de container 
brengt. Ook bespaart het inwoners geld omdat 
de restafvalcontainer minder snel vol zit zonder 
luiers en incontinentiemateriaal. En dus minder 
vaak geleegd hoeft te worden.” 

Minder restafval over
Jessica Hurkmans: “Door het scheiden van lui-

ers houd ik minder restafval over. Onze rest-
afvalcontainer is daardoor veel minder zwaar. 
Lars gaat twee keer in de week naar de opvang. 
Ik neem de volle luierzak dan mee en gooi de 
luierzak weg in de luiercontainer bij de opvang. 
Ik ben dus ook heel makkelijk van mijn volle 
luierzak af.”

Speciale zakken 
Voor het scheiden van luiers en incontinentie-
materiaal gebruiken inwoners speciale zakken. 
Deze kunnen zij op verschillende locaties gratis 
ophalen. Bijvoorbeeld bij huisartspraktijken en 
apotheken. In de luierzakken mogen gebruikte 
luiers van baby’s en kinderen en gebruikt incon-
tinentiemateriaal.

Luiercontainer 
Volle luierzakken brengen inwoners naar een 
speciale container. Deze staan op verschillende 
plekken in de openbare ruimte en op de milieu- 
straat. Inwoners bepalen zelf wanneer ze een 
volle luierzak naar de container brengen. 

Afval als grondstof 
Afvalenergiecentrale ARN in Weurt maakt plas-
tic korrels van het plastic in de luiers en het 
incontinentiemateriaal. Van deze korrels kunnen 
producenten nieuwe plastic producten maken. 
Bijvoorbeeld autobumpers en plastic straat-
meubels. Ook wordt er energie gewonnen uit 
urine en ontlasting die vrijkomen. Een win-win 
situatie dus! Zo gebruiken we meer afval als 
grondstof. En wordt de hoeveelheid restafval 
nog minder. Vieze luiers, frisse winst dus!

Meer weten? 
Zie www.dar.nl/luiers. Ook voor de locaties waar 
de luierzaken te verkrijgen zijn en op welke 
plekken de containers staan.

Start inzameling luiers en incontinentiemateriaal

Beste inwoners van onze mooie gemeente Mook en Middelaar,
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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 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
• Heikantseweg 10 Middelaar plaatsen dakkapel.
• Rijksweg 168 Plasmolen verplaatsen uitrit.

OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND
• Rijksweg 6d Molenhoek bouwen woning.

VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING
• Paterserf 70 Molenhoek plaatsen dakkapel.

INGETROKKEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
• Rijksweg 168 Plasmolen verplaatsen uitrit. 

OPENBARE BEKENDMAKINGEN


