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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

INFORMATIEPAGINA

TER SPRAKE

Van juli 2021 t/m december 2021 startten 
de gemeenten Mook en Middelaar, Berg en 
Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen 
en Wijchen op verschillende momenten met 
het scheiden van luiers en incontinentiemate-
riaal. En met succes! Samen leverden de in-
woners in 2021 bijna 200.000 kilo luiers en 
incontinentiemateriaal in. Dit wordt allemaal 
gebruikt als grondstof. 

Gebruik speciale luierzakken
In Mook en Middelaar ging de aparte inza-
meling op 15 december van start. De eerste 
kilo’s zijn dan ook al opgehaald. Al vanaf de 
eerste weken wisten bewoners de luiercontai-
ners goed te vinden. Belangrijk hierbij is dat 
bewoners de speciale luierzakken gebruiken. 
En deze een voor een in de luiercontainer 
doen. Anders bestaat de kans dat de klep 
verstopt zit met te veel of te grote zakken. 
Terwijl er nog genoeg in de luiercontainer 
past. Sommige luiercontainers worden veel 
gebruikt. Daarvoor heeft Dar de optie deze 

vaker te legen. Daarnaast komen er in Mook 
binnenkort twee extra luiercontainers bij: op 
de Julianastraat en bij Maasstaete.

Minder restafval, meer grondstoffen 
Door luiers en incontinentiemateriaal apart 
weg te brengen, houden bewoners minder 
restafval over. Daarnaast zorgt het voor meer 
grondstoffen. Afvalenergiecentrale ARN in 
Weurt maakt van het plastic in de luiers en 
het incontinentiemateriaal plastic korrels. 
Van deze korrels kunnen producenten nieu-
we plastic producten maken. Bijvoorbeeld 
autobumpers en plastic straatmeubels. Ook 
wordt er energie gewonnen uit urine en ont-
lasting die vrijkomen. Een win-win situatie 
dus! Zo gebruiken we meer afval als grond-
stof. En wordt de hoeveelheid restafval nog 
minder. Vieze luiers, frisse winst dus!

Meer weten? 
www.dar.nl/luiers 

Van luier naar grondstofMeer dan 1.000 nieuwe planten voor Bikepark Mook

Gemeenteraadsverkiezingen maart 2022

Een democratie wordt in het bijzonder 
gekenmerkt door vrije en geheime verkie-
zingen. Vrij en geheim omdat iedereen de 
stem anoniem kan uitbrengen, zodat nie-
mand je daarop kan aanspreken of, nog 
erger, vervolgen. Er zijn veel landen in de 
wereld waar de inwoners niet hun stem mo-
gen uitbrengen. Het is dus een (voor)recht 
om te mogen stemmen. Op 16 maart 2022 
(en in verband met corona ook op maan-
dag 14 maart en dinsdag 15 maart) zijn er 

weer gemeenteraadsverkiezingen. We kie-
zen dan ons gemeentebestuur. In ons land 
heeft iedereen vanaf 18 jaar het recht om te 
gaan stemmen (actief kiesrecht) en om ver-
kozen te worden (passief kiesrecht). Bij de 
verkiezingen voor de gemeenteraad hebben 
ook niet-Nederlanders dezelfde rechten om 
te mogen stemmen, wanneer zij tenminste 
vijf jaar onafgebroken legaal in Nederland 
verblijven. 

Dit eerste artikel over de gemeenteraadsver-
kiezingen gaat over het passieve kiesrecht. 
Dus het recht om gekozen te worden. 
Bij verkiezingen kiezen we een volksverte-
genwoordiging. Het woord zegt het al: de 
mensen die worden gekozen vertegenwoor-
digen de bevolking. Dit is de zogenaam-
de volksvertegenwoordigende rol van een 
gemeenteraadslid. Bij de gemeenteraads-
verkiezingen zijn degenen die als gemeen-
teraadslid worden gekozen de lokale volks-
vertegenwoordigers. Namens de bevolking 
zijn zij, als gekozenen, gerechtigd om voor 
een periode van vier jaar (tot aan de volgen-
de gemeenteraadsverkiezingen) alle belang-
rijke gemeentelijke besluiten te nemen. Zij 
gaan ook over de beslissingen waaraan het 

gemeentelijk geld wordt uitgegeven en of lo-
kale belastingen (bijvoorbeeld de onroerend 
zaakbelasting) al dan niet moeten worden 
verhoogd en op welke uitgaven eventueel 
moet worden bezuinigd. De raadsleden gaan 
dus over het geld, met een deftig woord heet 
dit het budgetrecht van de gemeenteraad. 

De gemeenteraadsleden maken (in meerder-
heid) tevens uit wie de wethouders worden. 
Samen met de (benoemde en dus niet ge-
kozen) burgemeester maken deze, door de 
gemeenteraad gekozen, wethouders deel uit 
van het dagelijks bestuur. Dit wordt ook wel 
het College van Burgemeester en Wethou-
ders genoemd. De gemeenteraad heeft een 
kaderstellende rol, d.w.z. geeft in grote lij-
nen aan wat het dagelijks bestuur moet doen 
(ofwel: geeft kaders aan). Daarnaast contro-
leert de gemeenteraad het College; dit is de 
controlerende rol. 

Hoeveel raadsleden een gemeente mag 
hebben is vastgelegd in de wet. Hoe meer 
inwoners een gemeente heeft, des te gro-
ter is de gemeenteraad. Als maximum is 
in de gemeentewet bepaald een aantal van 
45 gemeenteraadsleden. Dit geldt voor ge-

meenten met meer dan 200.000 inwoners.  
De gemeente Mook en Middelaar heeft bij-
na 8.000 inwoners en daarom 13 gemeen-
teraadsleden.

Mensen die zich kandidaat stellen om ge-
kozen te worden doen dit via lijsten ofwel 
politieke partijen. Dat kunnen landelijke 
partijen zijn die met lokale afdelingen mee-
doen aan de verkiezingen in die gemeente. 
Het kunnen ook lokale partijen zijn, dat wil 
zeggen lijsten die alleen uitkomen in die 
bepaalde gemeente. 

Burgemeester Willem Gradisen

Verkiezingen

Op Bikepark Mook hebben vrijwilligers zaterdag 12 februari - op een aaneengesloten vlak - 
1.020 nieuwe planten geplant. Als compensatie voor de struiken die zijn gesnoeid om de trails 
aan te kunnen leggen. Op advies van een ecoloog zijn gebiedseigen soorten gekozen: Spaanse 
aak/veldesdoorn, krent, hazelaar, eenstijlige meidoorn, brem, duindoorn, hulst, sporkehout/
vuilboom, hondsroos, egelantier, gewone vlier, lijsterbes en Gelderse roos. Hierdoor komt er 
meer ruimte voor insecten, vogels en andere liefhebbers van struiken. 

Programma Energiecafé
Onder voorbehoud lokale coronaregels, check website www.energiecafemookenmiddelaar.nl   

24 februari en 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.

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

24 maart
Thema-avond. “Warmtepompen? Leer eerst je eigen huis kennen.” Wat te doen en wat 
niet te doen met een warmtepomp. Spreker(s): wordt nog bekend gemaakt.  
Locatie: De Wieken, Esdoornlaan 5, Molenhoek, 20.00 uur.

Kijk voor meer informatie op www.energiecafemookenmiddelaar.nl

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

https://www.dar.nl/luiers/
mailto:menno.arendz@energiecafemookenmiddelaar.nl
https://maasburen.nl/pagina/energiecafe
mailto:gemeente@mookenmiddelaar.nl
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WAAROVER PRATEN WIJ

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN
In verband met de coronamaatregelen zijn de commissievergaderingen digitaal.

In de commissie Samenleving van dinsdag 22 februari 2022 worden de volgende onderwerpen 
behandeld:
• Transitievisie Warmte
• Vaststellingsovereenkomst lening en bijdrage onderhoud stichting de Maasvallei
• Investering speeltoestellen met Natuurlijk spelen en bewegen Mook
• Evaluatie Werkbedrijf
• Wijziging Algemene Subsidieverordening

In de commissie Grondgebied van woensdag 23 februari 2022 worden de volgende onderwerpen 
behandeld:
• Vaststellen gebiedsvisie Molenhoek-Zuid

Agenda’s, stukken en vergaderingen
Ga naar www.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 - 501 650 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. 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.

BINNENGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
• De Bongerd 71 Molenhoek verbreding dakkapel voorzijde.
• Burchtstraat 28 Middelaar plaatsen damwand.

INGETROKKEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
• Paterserf 70 Molenhoek plaatsen dakkapel op voordakvlak van woning.

BUITEN BEHANDELING GELATEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING 
• Burchtstraat 28 Middelaar plaatsen damwand.

https://www.mookenmiddelaar.nl/gemeenteraad
mailto:griffier@mookenmiddelaar.nl
https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad

