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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

We hebben met elkaar met het hoge water een 
spannende tijd achter de rug. Het werd vorige 
week steeds duidelijker dat er veel Maaswater 
onze kant op zou komen. De afschuwelijke be-
richten over de vele dodelijke slachtoffers in 
Duitsland en België gingen de hele wereld over. 
Maar ook de beelden uit Zuid-Limburg benadruk-
ten de ernst van de situatie.  

Gevoelens van dreiging
Veel inwoners van onze gemeente Mook en 
Middelaar dachten terug aan het hoog water 
van 1993 en 1995. Voor de inwoners van toen 
in vooral Plasmolen en Middelaar een schrik-
beeld. Het zijn ervaringen die mensen niet zijn 
vergeten. Het riep bij mij persoonlijk eveneens 
gevoelens op aan 1995, met de toen plotselin-
ge verantwoordelijkheid als bestuurder tijdens 
hoog water in het Gelders rivierengebied en de 
noodzakelijke evacuatie van de grootste stad. 
Dit was voor mensen daar eveneens ingrijpend. 
Voor mij was deze ervaring mede de reden om 
me daarna tevens in te zetten als dagelijks be-
stuurder bij het Waterschap Rivierenland.   

Nieuwe waterkeringen
Tegelijkertijd was bekend dat wij in onze mooie 
gemeente Mook en Middelaar er deze keer beter 
voorstonden. Na 1995 zijn er dijken aangelegd 
in Middelaar, er is een keersluis gemaakt in het 
kanaal van de Maas naar de Mookerplas en er 
is recent een nieuwe waterkering (met name de 
Maaskade) gerealiseerd in Mook. Toch voelden 
we allemaal deze keer de acute dreiging. Met 
tevens de vraag: hoe zouden de nieuwe dijken 
zich houden, die nu voor het eerst de toets van 
de praktijk moesten doorstaan. 

Iedereen in actie
In de gemeente meldden diverse inwoners, 
mede ingegeven door de zorg, zich spontaan 
om eventueel hulp te bieden. Dijkwachten, 
veelal inwoners van onze gemeente, inspecteer-
den dagelijks meerdere keren de dijken. Vanuit 
onze Veiligheidsregio Limburg Noord waren de 
hulpverleningsdiensten van brandweer, politie 

en GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij 
Rampen en Crises) dag en nacht paraat. Rijks-
waterstaat en het Waterschap gaven voort-
durend hun informatie. Defensie en Reddings-
brigades waren zo nodig eventueel inzetbaar. 

Gemeentelijke inzet
Voor handhaving werden, naast de politie, ook 
de gemeentelijke buitengewone opsporingsamb-
tenaren (boa’s) ingezet. De buitendienst van de 
gemeente regelde tal van praktische zaken en 
vele andere medewerkers waren bereikbaar voor 
onder andere informatie (ook in het weekeinde), 
voor het voorbereiden van een eventuele evacu-
atie en voor de communicatie via de website en 
social media. 

Waterstand
In eerste instantie was voorspeld dat het Maas-
water in onze gemeente zou kunnen stijgen tot 
max. 11,78 m. Dit werd uiteindelijk een meter 
lager: 10,78 meter boven NAP. Deze piek werd 
bereikt op zondagavond 18 juli jl. Rijkswater-
staat gebruikt hiervoor het meetpunt bij de Hal-
derweg. Onze waterkeringen waren berekend op 
een minimale hoogte van 12,5 m. Dus de hoog-
ste waterstand lag daar uiteindelijk ruim onder. 

Geleden schade
Het hoogwater is buiten de dijken gebleven. 
De schade is in onze gemeente daardoor be-
perkt, zeker in vergelijking met andere Lim-
burgse gemeenten. Dit neemt niet weg dat de 
situatie voor een aantal bewoners en een enkele 
ondernemer buitendijks bijzonder vervelend is 
geweest. Dat geldt zeker voor een onderneming 
in de sfeer van de horeca, die ook al veel te 
lijden heeft gehad onder de coronacrisis. Er 
is vanuit de samenleving een spontane actie 
opgestart. Zie daarvoor: https://getfunded.nl/
campagne/16849-waterschade-dolfi jn-mook

Schaderegeling
De provincie Limburg is tot rampgebied ver-
klaard. Hoewel de details voor schaderegeling 
op het moment van het schrijven van deze brief 

nog niet bekend zijn, hoop ik van ganser harte 
dat dit allemaal (enig) soelaas kan bieden. 

Medeleven en dank
We leven mee met de Limburgse gemeenten 
waar het hoge water veel leed heeft veroor-
zaakt. In gedachten zijn we uiteraard ook bij de 
vele slachtoffers die zijn omgekomen in Duits-
land en België. 

Namens de gemeenteraad en het college van 
B&W bedank ik tenslotte alle professionele 
medewerkers en vrijwilligers die zich regionaal 
en lokaal voor ons hebben ingezet. Ondanks 
de acute dreiging en de grote spanning heb ik 
de afgelopen dagen wederom de veerkracht en 
vitaliteit van onze gemeenschap mogen ervaren. 
Ook de afgelopen anderhalf jaar gedurende de 
coronacrisis (die helaas nog steeds niet is be-
eindigd) heeft onze lokale samenleving bewe-
zen tegen een stootje te kunnen. En daar ben ik 
u allen dankbaar voor. 

Mook, 22 juli 2021

            Burgemeester Willem Gradisen

Beste inwoners van onze mooie gemeente Mook en Middelaar

            Burgemeester Willem Gradisen

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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OPENBARE BEKENDMAKINGEN
De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op onderstaande
adressen. Aanvullende informatie kunt u vinden op https://simsite.
mookenmiddelaar.nl/mook-en-middelaar/bekendmakingen_42959/ of op 
www.offi cielebekendmakingen.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
• Groesbeekseweg 5 te Mook kappen van een boom.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
• Ten zuiden van Rijksweg N271, tussen kom Mook en kern Plasmolen, 
 toevoegen van bomenrij met circa 95 bomen.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
• Startsedijk 1 te Mook plaatsen van dakkapellen.

Bezoeken aan ondernemers: Pitch & Putt Molenhoek 

Deze zomer bezoek ik een aantal ondernemers 
in onze gemeente. Bedrijven die in meer of min-
dere mate geraakt zijn door de coronacrisis. 
Het geeft een beknopt beeld van de ervaringen 
van een ondernemer.

Het eerste bezoek is aan Pitch & Putt in Mo-
lenhoek. Het bedrijf biedt een laagdrempelige 
variant van het gewone golf. Naast vaste be-
zoekers biedt het tevens groepsarrangemen-

ten, kinderfeestjes, bedrijfsuitjes e.d. Belang-
rijk naast het golfen zelf is uiteraard de geboden 
horeca.  
Sinds jaar en dag is Pieter-Jan Vries de eige-
naar. Zijn partner Elly Passier is eveneens actief 
in het bedrijf. Pieter-Jan geeft aan hoe bizar het 
was op die zondag in maart, toen de horeca en 
het hele bedrijf ineens dicht moest: “wij zijn 
toen twee maanden volledig gesloten geweest, 
zowel de golfbanen als de horeca. Er was een 

gevoel alsof we waren lamgeslagen”. Hij volg-
de, zoals velen, dagelijks de coronacijfers. 

Uiteraard gaat het onderhoud van de banen 
enz. door. Het bedrijf werkt, naast het echt-
paar zelf, met één vaste kracht en verder 
met oproepkrachten. Er brak een periode aan 
van grote onzekerheid. Na die twee maanden 
mocht Pitch & Putt weer open. Maar wel in 
een nieuwe situatie, namelijk met tal van wet-
telijke maatregelen ter voorkoming van verdere 
verspreiding van het virus.

Elly Passier geeft aan dat dit “geestelijk toch 
enige druk geeft”. Dat is begrijpelijk, met 
regels als linten spannen, looproutes aan-
geven, mondmaskers dragen en vooral het 
“politie-agentje” spelen. Alleen gezinsleden 
van één huishouden mochten bij elkaar aan 
tafel zitten. Voor anderen was uiteraard de 
anderhalve-meter-maatregel noodzakelijk: “we 
spraken daar mensen ook op aan”. 

Pieter-Jan vult aan dat zij het coronavirus ui-
terst serieus hebben genomen en nog steeds 
nemen, ook privé: “dit virus is snel overdraag-
baar en heeft al veel ellende bij mensen ver-
oorzaakt”. De horeca is de afgelopen periode 
lang dicht geweest, maar gelukkig hebben 
de bezoekers wel veel kunnen golfen. Op de 
vraag over zijn omzetverlies over het afgelopen 
jaar geeft hij aan dat dit ongeveer 20% is in 
vergelijking met andere jaren. Desalniettemin 
kijken Pieter-Jan en Elly met vertrouwen naar 
de toekomst. Daarmee is bevestigd dat het on-
dernemersbloed echt door hun aders stroomt.

Bedankt voor het gesprek en succes!

Burgemeester Willem Gradisen 


