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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

• 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?

Dit jaar wordt onze Gemeentegids een maga-
zine. In de week van 7 maart start Akse Media 
met het controleren van de gegevens van orga- 
nisaties in het adressenoverzicht. Akse Media 
neemt ook de acquisitie van de advertenties 
voor haar rekening. 

Akse Media is de enige partij die in opdracht 
van de gemeente het gemeentemagazine 
produceert. Mocht u benaderd worden door 
andere bedrijven of voor andere gidsen, dan 
kunt u bij twijfel contact met ons opnemen. 
U kunt dan bellen of mailen naar de afdeling 
communicatie via 024 - 696 91 11 of:
communicatie@mookenmiddelaar.nl 

Na twee jaar afwezigheid vanwege coro-
na-maatregelen is de Landelijke Opschoon-
dag weer terug. Op zaterdag 19 maart 2022 
hopen we dat grote groepen vrijwilligers in 
onze gemeente meehelpen het zwerfvuil te 
verzamelen. Want een schone buurt nodigt uit 
om het schoon te houden!

De Landelijke Opschoondag wordt op 4 lo-
caties georganiseerd door de gemeente in 
samenwerking met Natuur- en Milieugroep 
Animo.
Helpt u ook mee aan een schone omgeving? 
Samen ruimen we het zwerfval in de straten 

Kom dan naar de themabijeenkomst ‘Open 
over kwetsbaarheid’ in Mook! Aan de hand 
van een spel gaan we in gesprek over diverse 
thema’s rondom psychische kwetsbaarheid. 
De bijeenkomst wordt geleid door twee erva-
ringsdeskundigen. 

en in ons groen op. De Opschoondag start 
op zaterdag 19 maart om 9.30 uur en rond 
12.00 uur zijn we klaar! Uiteraard staat de 
koffie met iets lekkers klaar. 

Er zijn 4 startpunten:
• Molenhoek: winkelcentrum
• Mook:  winkelcentrum
• De Bisselt:  ‘t Zwaantje
• Plasmolen:  Muldershofweg 10

Voor meer informatie kunt u bellen naar 
Peter Giesberts, 06 - 362 591 15.

Themabijeenkomst Open over kwetsbaarheid - 15 maart 19.30 - 21.30

Help mee met de Landelijke Opschoondag op 19 maart!

Akse Media controleert 
gegevens Gemeentemagazine 

Aanslag BsGW

Gemeenteraadsverkiezingen maart 2022

De gemeenteraadsverkiezingen die op 16 
maart a.s. (en in verband met corona ook 
op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart) 
plaatsvinden zijn van groot belang voor ie-
dere kiezer. Dat komt mede omdat de taken 
van de gemeenten enorm zijn uitgebreid. 

Vanaf de jaren ’90 van de vorige eeuw heb-
ben de gemeenten er steeds meer taken 
bij gekregen. Dit begon met de Bijzondere 
Bijstand en de Wet Voorzieningen Gehandi-
capten in de jaren ’90 van de vorige eeuw.  
Vervolgens is daar bijv. bijgekomen de Wet 
Werk en Bijstand en de Wet Maatschappe-
lijke Ondersteuning. De gemeenten zijn in-
middels eveneens verantwoordelijk voor het 
grootste deel van de zorg, de jeugdzorg en 
alles rond werk, inclusief de Wet Sociale 
Werkvoorziening en de Wet Werk en Arbeids-
ondersteuning Jonggehandicapten (Wajong). 

De belangen van de kiezer zijn in de loop van 
de jaren alleen maar groter geworden. Het 
gaat niet alleen meer om de sportvereniging 
bij u in het dorp, de aanleg en het onder-
houd van de wegen, het onderhoud van het 
openbaar groen, de verkeersveiligheid, het 
voorzieningenniveau in uw dorp en daarmee 
de leefbaarheid in het algemeen. Ook grote 
projecten over de gemeentegrenzen heen 

zijn van belang, zoals eerder de opening van 
het station Mook-Molenhoek en in de afge- 
lopen periode de aanleg van de snelfietsrou-
te van Cuijk naar Nijmegen inclusief de fiets-
brug bij Mook.  

Maar ook dichter bij huis. Het gaat nu bij-
voorbeeld eveneens om de jeugdzorg voor 
bijvoorbeeld uw zoon of dochter. Het kan 
gaan om de aanvullende zorg voor uw be-
jaarde moeder of vader. Of om een zinvolle 
tijdbesteding of werk voor uw gehandicapte 
(klein)kind.

Het is wellicht verstandig om u van tevoren 
nader op de hoogte te stellen hoe u uw po-
litieke keuze gaat bepalen. Lees de speciale 
verkiezingskrant en volg de debatavond die 
wordt georganiseerd door De Gelderlander, 
GL8 en de dorpsraden van Molenhoek en 
Middelaar/Plasmolen. Kortom, informeert u 
zich nader over de diverse politieke partijen 
en hun kandidaten in Mook en Middelaar.  

En natuurlijk geldt vooral: laat uw stem niet 
verloren gaan!   

Burgemeester Willem Gradisen

Verkiezingen

Als het goed is heeft u een aanslag gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen ont-
vangen. In uw berichtenbox van MijnOverheid of per post in uw brievenbus. 

Meer informatie: www.bsgw.nl 
Heeft u vragen over uw aanslag gemeentelijke belastingen? Of over de WOZ-waarde? Aarzel 
dan niet om contact op te nemen met BsGW. Zij helpen u graag! Bel 088 - 842 04 20.

Programma
19.30 uur  Welkom bij de bijeenkomst
19.45 uur  Spel spelen en tussendoor pauze
21.20 uur  Afronding

Locatie en adres
De bijeenkomst vindt plaats in Gemeen-
schapshuis De Wieken, Esdoornlaan 5, Molen- 
hoek.

Voortaan iedere maand
Deze bijeenkomst vindt iedere maand plaats. 
Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: ont-moeten, 
zingeving, mentaal gezond zijn. Maar geef 
vooral ook zelf aan waar u het over wilt hebben! 

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan deze  
themabijeenkomst. 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via jeroen@ixtanoa.nl  
of via 06 - 25 33 96 98.

mailto:communicatie@mookenmiddelaar.nl
https://www.bsgw.nl/nl
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OPENBARE BEKENDMAKINGEN

WAAROVER PRATEN WIJ
RAADSVERGADERING 10 MAART 2022
De volgende onderwerpen worden behandeld:
• Transitievisie Warmte
• Vaststellingsovereenkomst lening en bijdrage onderhoud stichting de Maasvallei
• Investering speeltoestellen met Natuurlijk spelen en bewegen Mook
• Evaluatie Werkbedrijf
• Wijziging Algemene Subsidieverordening
• Vaststellen gebiedsvisie Molenhoek-Zuid
• Benoeming leden commissie onderzoek geloofsbrieven nieuw gekozen raadsleden

Vergadering bijwonen
De raadsvergadering vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, Raadshuisplein 6 in 
Mook. U kunt de vergadering bijwonen. 

Uitzending vergadering
Het geluid van de raadsvergadering wordt live uitgezonden. 
Ga hiervoor naar www.mookenmiddelaar.nl/gemeenteraad

Agenda’s en stukken 
Ga naar www.mookenmiddelaar.nl/gemeenteraad voor agenda’s en stukken van onze verga-
deringen.  

Inspreken
Wilt u inspreken over een geagendeerd onderwerp, laat dit dan uiterlijk om 16.00 uur op de 
dag 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.  

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
• Rijksweg 121 Mook plaatsen entresolvloer in de bestaande supermarkt. 
• Beukenlaan 36 Molenhoek plaatsen container. 

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING VAN RECHTSWEGE
• Het perceel Mook en Middelaar, sectie A, nummers 7277 en 7278 (Rijksweg 8) Molen- 
 hoek bouwen vrijstaande woning. 

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

Afval, Ecozone en Molenhoek Zuid
Voor een aantal projecten hebben we op onze website een aparte pagina gemaakt. Zodat u 
als inwoner kunt lezen hoever we met dit project zijn en welke beslissingen er zijn genomen. 
U vindt de projectpagina’s op www.mookenmiddelaar.nl/over-mook-en-middelaar 
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