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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

Het blijven helaas bizarre tijden. Het aantal 
besmettingen met het coronavirus is in ons 
land nog steeds te hoog. De verlenging van de 
lockdown en de strikte maatregelen die daar-
bij nodig zijn, bevestigen dat we nog steeds 
gezamenlijk deze pandemie moeten zien te 
beteugelen. 

Gelukkig houden verreweg de meeste inwo-
ners van onze gemeente zich aan de maat-
regelen. Hoe moeilijk dit ook is. Moeilijk voor 
ondernemers die er fi nancieel-economisch 
zwaar onder lijden. Jongeren die in hun vrij-
heid en daarmee soms ook in hun ontwik-
keling worden beperkt. Er zijn mensen die 
besmet zijn met corona en daarvan moeilijk 
herstellen. Of familieleden die zelfs voorgoed 
afscheid hebben moeten nemen van een dier-
bare. Ouderen die zich eenzaam voelen. En: 
het is zwaar voor velen die zich in meer of 
mindere mate somber voelen of er psychisch 
onder lijden. 

Ons geduld wordt zwaar op de proef gesteld. 
De actuele situatie is echter nog steeds zorge-
lijk en onzeker. We leven momenteel eigenlijk 
tussen hoop en vrees. 

Hoop omdat ook in ons land het vaccineren 
is begonnen. Jammer genoeg gaat dit nog wel 
even duren. De snelheid van het vaccineren 
staat of valt met de beschikbaarheid en hoe-
veelheid van de vaccins. We zullen er rekening 
mee moet houden dat een groot deel van dit 
nieuwe jaar nodig is om iedereen te kunnen 
vaccineren.

Maar er is helaas ook vrees. We komen lang-
zamerhand meer te weten over de Britse variant 
van het coronavirus, die vele malen besmet-
telijker is. De zorg in Groot-Brittannië kan de 
problemen niet meer aan. Een zwart scenario 
waarbij ernstig besmette patiënten niet meer 
kunnen worden geholpen en er velen overlijden. 
Juist die extra druk op de zorg is wat we niet 
willen met elkaar. Dat ziekenhuizen moeten 
gaan kiezen bij de opname van een patiënt. Dat 
zorgmedewerkers minder of zelfs geen tijd heb-
ben voor ‘gewone’ zorg.

Dit is de reden waarom in ons land wordt over-
wogen om de huidige zware maatregelen mo-
gelijk nog verder te verscherpen. Dit moet een 
eventueel snelle verspreiding van de Britse vari-
ant vertragen om daarmee een zwart scenario, 
zoals in Groot-Brittannië, te voorkomen. Daarbij 
wordt bijvoorbeeld gedacht aan een avondklok 
om thuisbezoek te ontmoedigen en ontmoetin-
gen in de avond buiten te voorkomen. Op het 
moment van het schrijven van deze brief is de 
uitkomst van eventuele strengere maatregelen 
nog niet bekend. 

Het kan tevens noodzakelijk zijn dat de huidige
lockdown verder moet worden verlengd. Het 
maakt het belang om op omvangrijke schaal te 
vaccineren nog groter. Met die vaccinaties is er 
in ieder geval licht aan het eind van de tunnel. 
Ook al moeten we nog een lange weg afl eggen. 
Laten we hopen dat de vaccinaties voorspoedig 
verlopen en dat we in de loop van dit jaar allen 
bestand zijn tegen dit virus. Het zou geweldig 
zijn wanneer we de strenge maatregelen, onze 

zorgen en angst achter ons kunnen laten en 
weer volop kunnen genieten van onze vrijheid 
en van elkaar. 

 mr. drs. Willem Gradisen, 
 burgemeester Mook en Middelaar.

Beste inwoners,

 mr. drs. Willem Gradisen, 
 burgemeester Mook en Middelaar.

Vermelding in de gemeentegids 2021 Collecterooster 2021
Ook in 2021 geven 
wij de gemeentegids 
weer uit in samen-
werking met Akse 
Media. Vanaf maan-
dag 25 januari start 
Akse Media met het 
actualiseren van de
adressen in het A-Z 
gedeelte voor de aan-
komende gemeente-
gids Mook en Midde-
laar. 

De adressen voorzien van een e-mailadres krij-
gen van Akse Media een e-mail ter controle van 
de gegevens. Deze is bij een ieder voorzien van 
een unieke persoonlijke code, zodat men zelf de 
gegevens naar wens kan controleren en vervol-
gens aanpassen. De overige vermeldingen wor-
den tijdens de actualisatieperiode telefonisch 
benaderd. 

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt 
jaarlijks een landelijk collecterooster op. De hier-
op voorkomende stichtingen/instellingen zijn
in het bezit van een CBF-keurmerk. Dit keurmerk 
wordt afgegeven als aan een aantal criteria 
wordt voldaan die een oordeel geven over de 
steunwaardigheid van de instelling.

Voor collectes is de gemeente gebonden aan 
het collecterooster van het CBF. Naast deze col-
lecteweken is er een beperkt aantal weken over 
waarin door (lokale) stichtingen/instellingen col-
lectes kunnen worden gehouden. Om in deze 
zogeheten vrije periodes te mogen collecteren 
dienen de stichtingen/instellingen een vergun-
ning aan te vragen bij de gemeente.
Het rooster is in te zien op de website: 
www.cbf.nl/collecterooster/landelijk 

Zelf aanmelden en aanpassen
Als uw organisatie nog niet eerder vermeld stond 
in de gemeentegids, moet u uw organisatie
of vereniging zelf aanmelden voor evt. plaatsing 
in het adressengedeelte. 

Voor mutaties en/of aanmeldingen kunt u zelf 
op de volgende manieren reageren: 
• per e-mail: redactie@aksemedia.nl 
 (o.v.v. Gemeentegids Mook en Middelaar)
• telefonisch: 0223-673010 
 (redactie Akse Media)
• schriftelijk: Akse Media (t.a.v. Gemeentegids
  Mook en Middelaar) Postbus 6033, 1780 KA
  Den Helder. 

Let op
Wijzigingen en/of aanmeldingen voor het adres-
sengedeelte kunnen aan de redactie worden 
doorgegeven tot uiterlijk week 8, 26 februari 
2021.

www.cbf.nl/collecterooster/landelijk 
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Beste inwoners,
Ten eerste wil ik u een goed en gezond 2021 toe-
wensen. Na een bewogen 2020 zijn we daar wel 
met ons allen aan toe. Ook mijn deelneming aan 
diegenen die dierbaren hebben verloren in deze 
beroerde coronatijd. Deze column is de laatste 
van mij als wijkagent van onze gemeente Mook 
en Middelaar. Per 1 februari 2021 ga ik namelijk 
met pensioen, na 45 overheidsjaren.

Na mijn militaire dienst, Gevangeniswezen,  
Gerechtelijke politie, Gemeentepolitie Amster- 
dam en Gemeentepolitie Arnhem, kwam ik uit-
eindelijk terecht bij de Rijkspolitie groep Gennep. 
In 2005 solliciteerde ik van daaruit naar de 
functie als ‘Gebiedsmentor/wijkagent’. Vanaf die 
tijd tot op heden heb ik deze functie vervuld in 
onze mooie gemeente. Nu sluit ik, zoals ik eer-
der memoreerde, mijn dienstverband af i.v.m. 
met pensionering. 

Onze gemeente Mook en Middelaar heb ik leren 
kennen als een warme gemeente. Klein, maar 
met een hoog ‘ons kent ons’-gehalte. Dat heeft 
zo z’n charme. Met de dorpen Middelaar, Plas-
molen, Mook en Molenhoek vormen we de 
gemeente Mook en Middelaar. Een gemeente 
waar we trots op mogen zijn. Een gemeente met 
differentiatie, zoals de Mookerheide, de Maas, 
Plasmolen, en een sterk landelijk karakter. Elk 
kerkdorp met zo z’n eigen identiteit, voorzienin-
gen en een sterk verenigingsleven, wat in de te-
genwoordige tijd niet meer zo vanzelfsprekend 
is. Laten we dat koesteren. 

Nu is er een einde gekomen aan mijn werkzame 
leven. Miljoenen zijn me voorgegaan. Mijn op-
volger Richard Roggeveen is al geruime tijd als 
wijkagent Mook/Middelaar actief. En hij heeft 
zijn weg hier al aardig gevonden.
Ik wil u allen bedanken dat ik uw wijkagent 
mocht zijn de afgelopen periode. Ik wens ieder-
een het allerbeste toe voor de toekomst. 
Het gaat u goed.

Martien Stoffels, 
(oud) wijkagent Mook en Middelaar

Wijkagent Martien Stoffels 
neemt afscheid

Wat is het Sociaal Team?
Heeft u of uw gezin ondersteuning nodig, zoals 
bijvoorbeeld jeugdzorg of hulp in de opvoeding? 
Of bent u op zoek naar een dagbesteding of 
hebt u een rolstoel nodig? Dan kunt u terecht bij 
het Sociaal Team. Het Sociaal Team is er voor 
iedereen die ondersteuning nodig heeft.

Op maandag, woensdag en donderdag telefo-
nisch bereikbaar
Het Sociaal Team is met ingang van 18 januari 
op maandag, woensdag en donderdag tussen 
10.00 en 12.30 uur telefonisch bereikbaar via 
024 - 696 91 11. De telefonische spreekuren 
op dinsdag en vrijdag vervallen. Op het moment 
dat het Sociaal Team niet bereikbaar is, wordt 

Hallo allemaal. Ik ben Joseth Mulders, woon 
in Mook en in het dagelijks leven ben ik Che-
misch Analist voor een Farmaceutisch bedrijf 
in Nijmegen. Ik ben vorig jaar begonnen als 
gemeenteraadslid voor de DGP (ter vervanging 
van Peter Wijers die verhuisd is naar Brabant) 
en heb het verzoek gekregen om te beschrijven 
wat mijn ervaringen zijn als raadslid na bijna 
een jaar. 

Ik ben 12 maart 2020 begonnen, dit was gelijk 
de laatste fysieke raadsvergadering in Mook 
sinds de Coronacrisis. Mijn ervaringen zijn dus 
vooral heel veel digitaal vergaderen… Want 
naast raadsvergaderingen is dit hetzelfde voor 
alle project informatieavonden, onze achter-
ban-, fractie- en alle commissievergaderingen. 
Waar je normaal veel interactie hebt tussen 
deelnemers, de sfeer kunt proeven over on-
derwerpen waar je het over hebt, en nader-
hand ongedwongen kunt brainstormen, is het 
nu vooral heel goed op je scherm kijken en 
luisteren zodat je niets zult missen. Het was 
een verademing om heel even gebruik te mo-
gen maken van de raadszaal in Groesbeek om-
dat die groot genoeg was om Corona-’veilig’ 
te kunnen vergaderen Helaas maar van kor-
te duur omdat de regels weer aangescherpt  
werden. 

Wat ik mis zijn de sociale contacten… Waar 
je normaal in het dorp hoort wat er speelt en 
wat de mensen bezighoudt, zijn die contacten 
nu zo minimaal. Want ook al beschikken we 
tegenwoordig over ‘social media’, de vaak on-
persoonlijke reacties wegen niet op tegen een 
goed (respectvol) gesprek, bovendien is het 
maar een kleine groep van onze gemeenschap 
die je zo bereikt.

Ik kijk er naar uit om iedereen weer te ontmoe-
ten, want stukken lezen en verdiepen in de 
achtergrond van alles wat er speelt zal blijven, 
maar voor de rest wil ik vooral veel leren door 
projecten te zien en te beleven, door mensen 

er door het KlantContactCentrum van de ge-
meente Mook & Middelaar een terugbelnotitie 
gemaakt. U wordt zo snel mogelijk teruggebeld.

Ook bereikbaar per e-mail
U kunt ook een e-mail sturen naar: 
sociaalteam@mookenmiddelaar.nl 

te spreken, te horen hoe de mensen dingen 
ervaren en wat ik voor ze kan betekenen.

Mijn wens is dat het iedereen goed gaat... 
heel veel mensen hebben het in de huidige 
omstandigheden zwaar: mensen die alleen 
zijn of juist gezinnen die met z’n allen thuis 
moeten zijn omdat ze niet naar school of het 
werk kunnen en waar thuis geen thuis meer is, 
ondernemers die financieel in zwaar weer zit-
ten, werknemers die geen werk meer hebben, 
of mensen die het werk niet meer aankunnen 
omdat het teveel is. Zorg goed voor elkaar, en 
wees verdraagzaam en betrokken. Samen kun-
nen we dit aan.

Aanpassing telefonisch spreekuur Sociaal Team 
per 18 januari

Joseth Mulders stelt zich voor
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In verband met de coronamaatregelen vinden raads- en commissieverga-
deringen digitaal plaats. Digitale vergaderingen worden live uitgezonden, 
online en/of op televisie via omroep GL8. Houd de website in de gaten 
voor de actuele informatie over de aanvangstijden en uitzendingen van de 
raads- en commissievergaderingen. De agenda’s, voorstellen en concept-
besluiten vindt u op de gemeentelijke website. 

RAADSVERGADERING 28 JANUARI (DIGITAAL)
Op de agenda van de raad op 28 januari staan de volgende onderwerpen:
• Kaders voor meerjarenbegroting 2022-2025 MGR, overheveling parti- 
 cipatiebudget en oprichting stichting
• Verordening beslistermijn schuldhulpverlening
• Tarieven onroerende zaakbelastingen 2021
• Aankoop pand Rijksweg 37 te Mook
• Definitief bestemmingsplan “Reconstructie N271 Mook – Milsbeek”
• Benoemen vertegenwoordiging in externe organen / RES-raadswerk- 
 groep en Regio-agendacommissie Arnhem Nijmegen
• Benoemen lid auditcommissie en plaatsvervangend voorzitter commissie 
  Begroting & Rekening

Spreekrecht
In een vergadering kunt u inspreken over een geagendeerd onderwerp. 

Digitale vergadering
Inspreken over een geagendeerd onderwerp moet u uiterlijk 48 uur vóór 
aanvang van de vergadering laten weten aan de griffier, mevrouw M. van:
Arensbergen, telefonisch (06 - 501 650 25) of per e-mail griffier@
mookenmiddelaar.nl, onder vermelding van uw naam, adres en telefoon-
nummer. De tekst die u wilt inspreken dient meegezonden te worden en 
mag maximaal 700 woorden bevatten. De griffier zal namens de inspre-
ker de tekst voorlezen in de vergadering. De betreffende tekst wordt voor 
de vergadering toegevoegd aan de raadsstukken
Voor meer informatie of vragen 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.mookenmiddelaar.nl/ 
actueel/bekendmakingen. De bekendmakingen liggen 6 weken ter inzage 
in het KlantContactCentrum van het gemeentehuis, informatie over meldin-
gen kunt u ook daar verkrijgen. U moet hiervoor wel een afspraak maken.
 
BINNENGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
• Muldershofweg 19 te Plasmolen vervangen van houten kozijn in de  
 voorgevel.
• Schildersweg 1a Plasmolen plaatsen carport in voortuin.
• Heikantseweg 27 Middelaar voor wijziging op verleende omgevings- 
 vergunning, betreft het vervallen van de kelder onder de woning.
 
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
• Rijksweg 109 te Mook plaatsen dakkapel op voordakvlak van de woning. 

INGETROKKEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
• Lindeboom 113 Mook plaatsen veranda voorkant woning.

VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING
• Rijksweg 16d Molenhoek bouwen vrijstaande woning.
• Rijksweg 5-7 Molenhoek realiseren 12de appartement.

MELDINGEN (SLOOP)
• Gelrestraat 21 Mook asbestverwijdering uit woning.
• Merovingenstraat 30 Mook vervangen bestaande boeiboorden bij appar- 
 tementen blok 1, 2 en 3, slopen bijgebouw bij appartementen blok 4  
 en slopen van interne onderdelen appartementen blok 4.
• Gelrestraat 23 Mook slopen dubbele garage.

MELDINGEN (MILIEU)
• Lindenlaan 41 Molenhoek veranderen van activiteiten.
• Groesbeekseweg 40 Mook veranderen van activiteiten.

WAAROVER PRATEN WIJ OPENBARE BEKENDMAKINGEN

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


