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Stemmen op 14, 15 
en 16 maart 2022 
Op 14, 15 en 16 maart 2022 is het zover. U kunt stemmen voor de 
gemeenteraad van Mook en Middelaar. En bepalen wie namens 
u besluiten mag nemen in onze gemeente. In deze verkiezings-
krant leest u waarvoor de verschillende lokale partijen staan. De 
partijen doen ook mee aan verkiezingsdebatten. 

2 maart: verkiezingsdebat
Dorpsraad Middelaar & Plasmolen 
houdt op 2 maart van 19.30-21.30 uur 
een debat in De Koppel. 
Via een mail aan 
dorpsraadmiddelaarenplasmolen@
outlook.com kunt u aangeven of u live 
of digitaal aanwezig wilt zijn.

7 maart: verkiezingsdebat 
Dorpsraad Molenhoek en Dorpsraad 
Middelaar & Plasmolen organiseren 
samen met De Gelderlander en GL8 

een verkiezingsdebat op 7 maart van 
20.00-21.30 uur. Een avond waarop 
de verschillende partijen uit onze ge-
meente met elkaar in debat gaan over 
actuele onderwerpen die spelen in 
onze gemeente.

We volgen de geldende coronamaat-
regelen en informeren u tijdig als u 
deze avond fysiek kunt bijwonen. GL8 
zorgt voor een live uitzending en op-
names. Zo kunt u het debat volgen of 
op een later tijdstip terugkijken.

14 en 15 maart: 
vervroegd stemmen
U kunt ook vervroegd kiezen op maan-
dag 14 en dinsdag 15 maart. Dit is niet 
alleen bedoeld voor kiezers die vanwe-
ge het coronavirus tot de risicogroep 
behoren. Ook andere kiezers zijn al 
welkom in het stemlokaal. Op maandag 
in Mook en op dinsdag in Molenhoek.

16 maart: uitslagenavond
Zodra de stembureaus op 16 maart 
om 21.00 uur sluiten, begint het 
tellen van de stemmen. Welke partij 
krijgt de meeste stemmen en hoe is 
de verdeling van de zetels? De uit-
slag is niet alleen spannend voor de 
kandidaten van de gemeenteraad, 
maar ook voor u als inwoner van de 
gemeente Mook en Middelaar. We 
maken de uitslagen bekend tijdens 
een (online) uitslagenavond. Hoe 
deze avond er precies uitgaat zien, is 
afhankelijk van de geldende corona-
maatregelen. 

Actuele informatie vindt u op 
www.mookenmiddelaar.nl/verkiezingen
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Het verkiezingsmagazine van de ge-
meente Mook en Middelaar is een 
uitgave van de gemeente Mook en 
Middelaar. De redactionele inhoud 
van dit magazine kwam tot stand 
onder verantwoordelijkheid van de 
gemeente en de politieke partijen.

Productie en projectcoördinatie:
Craanen Communicatie 

Beeldmateriaal: 
Gemeente Mook en Middelaar, 
Elly de Haan, 
FotoStudio Ingrid Driessen, 
Ontwerphart.nl

Ontwerp en druk:
DMprintmedia

Voor aanvullende informatie, bekijk:
www.mookenmiddelaar.nl/verkiezingen

Aan deze uitgave kunnen 
geen rechten worden ontleend.

Het gaat écht 
ergens om
Beste inwoner van de gemeente Mook 
en Middelaar,

Op woensdag 16 maart zijn de ver-
kiezingen voor onze gemeenteraad. 
Maar, in verband met de coronacrisis, 
kunt u ook al op 14 of 15 maart stem-
men. Om te mogen stemmen bij de 
gemeenteraadsverkiezingen moet u 
18 jaar of ouder zijn, in de gemeente 
wonen, Nederlander zijn of minimaal 
5 jaar legaal in ons land wonen. U 
krijgt uiterlijk 14 dagen voor de ver-
kiezingen uw stempas in de brieven-
bus. Samen met een identiteitsbewijs 
moet u die stempas meenemen naar 
het stembureau. 

Door te kiezen, bepaalt u mee wat er 
de komende jaren in onze gemeen-
te gebeurt. En dat is een voorrecht, 
want in veel landen mogen mensen 
niet stemmen. Het gaat écht ergens 
om. Denk aan de leefbaarheid in uw 
eigen buurt, nieuwbouw, fietspaden, 
wegen, het ophalen van huisvuil. Maar 
ook aan ouderenzorg, jeugdhulp, 
sportfaciliteiten, culturele organisa-
ties, hoe we als gemeente omgaan 
met klimaatverandering, toerisme en 
de hoogte van belastingen.

U kiest straks samen met andere in-
woners 13 gemeenteraadsleden, die 
gezamenlijk de belangrijke besluiten 
nemen. Ik hoop op een hoge opkomst 
bij de verkiezingen. Dit is een bevesti-
ging van het feit dat er zoveel betrok-
ken inwoners zijn, die zich voor Mook, 

Middelaar, Molenhoek en Plasmolen 
willen inzetten. De gekozen leden van 
de gemeenteraad vertegenwoordigen 
in feite de stem van ons allemaal.

Met de infographic in deze verkie-
zingskrant wordt kort samengevat 
hoe het gemeentebestuur werkt. 
Ook stellen de politieke partijen en 
hun kandidaten zich aan u voor. En: 
er is een kort overzicht waarin u in 
één oogopslag de programma’s van 
de partijen kunt vergelijken. 

Doe er uw voordeel mee. 
Uw stem telt mee! 
 

Willem Gradisen,
Burgemeester van Mook en Middelaar
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Stemmen op 
14, 15 en 16 maart 2022
Op woensdag 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. U 
kunt ook vervroegd kiezen op maandag 14 en dinsdag 15 maart. 
Dit is niet alleen bedoeld voor kiezers die vanwege het coronavi-
rus tot de risicogroep behoren. Ook andere kiezers zijn op maan-
dag en dinsdag al welkom in het stemlokaal.

Waar kunt u stemmen?
  14 en 16 maart: Gemeenschapshuis ‘t 

Môks Café, Groesbeekseweg 3, Mook
  15 en 16 maart: Gemeenschapshuis De 

Wieken, Esdoornlaan 5, Molenhoek
  16 maart: MFC De Koppel, dorps-

straat 45, Middelaar

De stemlokalen zijn open van ‘s och-
tends 7.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.

Stempas en ID meenemen
Om te stemmen 
heeft u uw stempas 
en identiteitsbewijs 
nodig. Dat kan een 
paspoort, rijbewijs, 

ID-kaart of verblijfsdocument zijn. 
Deze mag niet langer dan 5 jaar ver-
lopen zijn. Uiterlijk woensdag 2 maart 
ontvangt u uw stempas. Heeft u geen 
stemplas ontvangen of bent u uw 
stempas kwijt? Vraag dan uiterlijk vrij-
dag 11 maart 17.00 uur een nieuwe aan 
bij de gemeente, via 
kcc@mookenmiddelaar.nl

Iemand anders laten stemmen
Kun u niet zelf naar het stemlokaal ko-
men omdat u bijvoorbeeld klachten 
heeft die bij het coronavirus passen? 
Dan kan iemand anders voor u gaan 
stemmen. Vul de achterkant van uw 
stempas in. Geef uw stempas en een 
kopie van uw identiteitsbewijs mee aan 
de kiezer die voor u gaat stemmen.

Kies een kandidaat
Bedenk voor u gaat stemmen op welke 
kandidaat u wilt stemmen. De politieke 
partijen die meedoen in onze gemeen-
te en de inwoners die zich kandidaat 
stellen, vindt u hiernaast. U ontvangt 
thuis ook nog een apart overzicht met 
alle kandidaten. 

Op het stembureau
1.  Op het stembureau levert u uw 

stempas in en laat u uw identiteits-
bewijs zien aan het stembureaulid.

2.  U krijgt een stembiljet, met daarop 
alle lijsten (politieke partijen) die 
meedoen én alle kandidaten op wie 
u kunt stemmen.

3.  Met dit stembiljet en een rood pot-
lood gaat u een stemhokje in. Dat 
doet u alleen. Heeft u vanwege uw 
lichamelijke gesteldheid hulp nodig 
bij het stemmen? Dan mag er ie-
mand mee om u te helpen.

4.  U kleurt 1 rondje rood, vóór de naam 
van de persoon op wie u wilt stem-
men. U kunt het stembiljet ook leeg 
laten. Dat heet blanco stemmen. 

5.  Stop het stembiljet in de stembus. U 
heeft uw stem uitgebracht. Woens-
dagavond 16 maart vanaf 21.00 uur 
worden de stemmen geteld. 

Meer informatie
U vindt actuele informatie over het 
stemmen op 
www.mookenmiddelaar.nl/verkiezingen

Heeft u nog vragen, neem dan contact 
op met ons KlantContactCentrum 
via 024-6969111. 

1 Ton Herings  Mook

2  Luc van der Linden  Molenhoek

3  Joseth Mulders  Mook

4  Fred Baars  Mook

5   Yvonne Janssen  Molenhoek 
Groesbeek-Cremers  

 6   Lénette Smits -  Middelaar 
Janssen  

7 Ricardo Eeren  Mook

8 Bart Megens  Mook

9  Ton de Bruin  Mook

10 Gerda Menkhorst  Molenhoek

11 Sarah King  Molenhoek

12 Wim Thoonen  Molenhoek

13 Jos van Bommel  Molenhoek

14. Piet Beuming Middelaar

15. Martien van Rooij   Mook

16 Ger Mulders  Mook

17 Geertjan Wienhoven  Molenhoek

Lijst 1
DGP
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Lijst 5
CDA

Lijst 3
VVD

Lijst 2
PvdA

Lijst 4
GroenLinks

1  Cornelieke van den  Molenhoek
 Bergh-Visser 

2 Debbie van Brunschot  Middelaar

3 Stan Brinkhoff Mook

4  Sylvia De Vito-  Molenhoek
 van den Bouwhuijsen 

5  Sigrid Pillen  Mook

6 Maickel Gommers Plasmolen

7 Kai Quekel Mook

8 Sebastiaan van Bon  Molenhoek

9 Richard Akkerman  Molenhoek

10 Wim Meij Molenhoek

1 Ton Broekmans Mook

2 Frank Dillerop  Mook

3 Everhard Scheltinga  Middelaar

4 Marjolein Pieks  Mook

5  Jacqueline Konings Molenhoek

6  Katja Heeren- Mook 
Hellenbrand

7 Piet Heisen  Mook

8 Nico van Kessel Mook

9  Ignas Jansen Molenhoek

10 Els Dillerop-Lucassen Mook

11  Corina Pelgrim  Mook

12 Gonda van der Zwaag  Plasmolen

13  Roul Zilessen  Molenhoek

14  Lee Tonnaer Mook

15  Theo van Brunschot Plasmolen

16   Gerie van der Land- Plasmolen 
Zijderveld

17   Joke Tonnaer- Mook 
Steenbakkers  

18   Marija Ginsel- Mook 
Heijmans

1  Hanneke Roozendaal Middelaar

2  Marcel Kamp Mook  

3  Johan Claessens Mook

4  Franc van der Wielen Mook

5  Anke Noback Middelaar

6  Wies van Keulen Molenhoek

7 Pepijn Baneke Mook

1  François Jongen  Molenhoek

2 Harry van den Berg  Molenhoek

3   Marjo Gribling- Molenhoek-
Gommans 

4  Peter Leenders Mook

5  Joep Stokkermans Molenhoek

6   Tineke Lodders- Mook  
Elfferich 
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•  De DGP wil dat Mook en  
Middelaar een zelfstandige  
Limburgse gemeente blijft;

•  De DGP is ongebonden en 
bedrijft onafhankelijke politiek, 
DGP-leden zijn sociaal en  
betrokken;

•  Bij ons staan inwoners en on-
dernemer voorop. Wij zijn er voor 
hun belangen. Wij willen dat er 
met iedereen rekening gehouden 
wordt.

•  Geen bezuinigingen op subsidies 
voor onze verenigingen;

•  Een goede ondersteuning en 
waardering voor de vrijwilligers 
en mantelzorgers;

•  Het niveau van voorzieningen 
zoals winkels, basisscholen, 
voor- en naschoolse opvang, 
gezondheidscentra, behouden;

•  Een sociaal, rechtvaardig en 
betaalbaar systeem van zorg-
verlening en aandacht voor onze 
jongeren.

•  Het bestaande aanbod aan on-
derwijs- en sportvoorzieningen 
in onze gemeente behouden;

•  De Adalbertschool in het cen-
trum van Mook houden en niet 
verplaatsen naar de rand van het 
dorp;

•  Nieuwbouw voor het Kandinsky 
College mits die bekostigd kan 
worden uit rijksmiddelen;

•  Meer aandacht voor jongeren en 
een efficiënte inzet van preven-
tieve jeugdzorg.

•   Molenhoek-Zuid, Cuijksesteeg en 
Dorpsstraat 2 in Middelaar bieden 
kansen voor woningbouw; Uit-
gangspunten Molenhoek-Zuid: 

•  Betaalbaarheid, duurzaamheid,  
kwaliteit en snelheid;

•  Woonplicht voor eigenaren ter 
voorkoming speculatie;

•  Verplaatsingskosten volkstuinen 
verhalen op project;

•  Meer sociale huurwoning Destion
•  Voorrang eigen inwoners;
•  Testen alternatieve woonvormen.

•  Experiment met progressieve 
democratie: burgers krijgen 
vanaf het begin meer inspraak bij 
besluitvorming;

•  Onderzoek naar meer ambtelijke 
samenwerking met buurgemeenten;

•  De jeugd krijgt de kans om de loka-
le democratie echt te leren kennen;

•  We stimuleren de oprichting van 
een dorpsraad in Mook.

•  Zoveel mogelijk regie over eigen le-
ven, altijd ondersteuning waar nodig;

•  We verbeteren de toegan-
kelijkheid van informatie en 
voorzieningen voor alle inwoners, 
ongeacht hun beperking;

•  In een sterke samenleving zorgen 
we voor elkaar, als inwoners en 
als overheid;

•  Goede beschikbaarheid van zorg 
voor de jeugd blijft gewaarborgd.

•  Er komt een openbare bibliotheek-
voorziening;

•  Kandinsky College Molenhoek blijft 
behouden voor onze gemeente;

• Jongerenwerk krijgt een eigen  
 locatie voor activiteiten;
•  Iedere school heeft een schooltuin 

en een groen speelplein;
•  Onze sportverenigingen blijven we 

ondersteunen;
•  We helpen sportverenigingen bij 

hun diversiteitsbeleid.

•  Er komen meer betaalbare  
woningen;

• We stellen een zelfbewonings-  
 plicht in;
•  Nieuwbouw is natuurinclusief, 

energieneutraal en circulair;
• Splitsen van grote woningen  
 wordt makkelijker;
•  We stimuleren woonvormen waar-

in verschillende bewonersgroe-
pen elkaar kunnen ondersteunen.

•  Gemeente voor burger, niet andersom

•  Inwoners tijdig bij plannen betrekke-
nen en informeren;

•  Gebruik kennis, kunde en organisa-
tietalent van inwoners;

• Warm welkom nieuwe inwoners. 

• Burgerschapsdag voor groep 8;

•  Gemeentelijke dienstverlening: 
vriendelijk en dicht bij burger;

•  Dienstverlening:efficiënt en effectief.  
Afhandeling en beantwoording brie-
ven en mails alert en adequaat.

•  Voor jeugd en jongeren een veilige 
omgeving om zich te ontwikkelen 

•  Waardering en ondersteuning voor 
mantelzorgers om eigen leven te 
blijven leiden;

•  Financiële problemen gezinnen 
vroegtijdig signaleren ter voorko-
ming ergere problemen;

•  Gemeente neemt voortouw bij 
ondersteunen van mensen met 
beperking, en met afstand tot 
arbeidsmarkt.

•  Leergeld De Stuwwal voor onder-
steuning van gezinnen die het niet 
zo breed hebben, continueren;

•  Elke kern goede (binnen)faciliteit voor 
sport, voor school en verenigingen;

•  Sociale functie sportverenigingen ver-
sterken door verbindingen met scholen 
buitenschoolse opvang, welzijn;

•  Gezinnen ondersteunen met bijdrage 
aan sportvereniging;

•  Verkiezingsprogramma op  
kieslokaalsociaal.nl.

•  Aandacht starters, eenpersoonshuis-
houdens, meergeneratiewoningen, 
splitsing van woningen;

•  Behoud aanbod sociale huurwonin-
gen, samen met Destion; 

•  Voorrang bij toedeling sociale wonin-
gen voor eigen inwoners;

•  Bij invoering Omgevingswet burger-
participatie realiseren;

•  Duurzaam bouwen voor substantiële 
bijdrage aan klimaatdoelstelling; 

• Verkrotting tegengaan en aanpakken.

Bestuur. Openbare orde en 
veiligheid.  Samenwerking.

Sociaal Domein.
Gemeenschap en Zorg.

Onderwijs. Sport.
Jeugd.

Wonen.

• Het CDA staat voor democratische 
 waarden en een integer bestuur;
•  De 4 CDA-uitgangspunten 

zijn gerechtigheid, solidariteit, 
gespreide verantwoordelijkheid 
en rentmeesterschap. Iedereen 
draagt verantwoordelijkheid. 
Wij willen een betere aarde 
overdragen aan de volgende 
generaties;

•  Krachtig bestuur door intensie-
ve samenwerking in de regio. 

• We werken daarbij sterk samen  
 met de regio Nijmegen;
•  Invulling geven aan leefbaar-

heid, omzien naar elkaar en 
“zorg op maat” en doelgericht. 
Wij zijn een seniorvriendelijke 
gemeente;

•  Iedereen moet mee kunnen 
doen, wij hebben aandacht voor 
armoede en eenzaamheid.

•  We streven naar een goede be-
reikbaarheid van het onderwijs 
in onze kernen;

•  Sporten is bewezen belangrijk 
voor iedereen, jong en oud en 
moet voor alle inwoners bereik-
baar zijn. 

•  De sociale bijdrage van het 
Kandinsky College is van belang 
voor onze gemeente.

•  Streven naar betaalbare wonin-
gen voor jongeren (starters) én 
ouderen;

•  Belangrijk aspect daarbij is de 
mogelijkheden te benutten van 
doorstroming;

•  Dat ouderen kunnen verhuizen 
van hun grotere naar meer 
geschiktere, kleinere woningen;

•  Erbij bouwen doen we altijd met 
nut voor onze inwoners.

• Samenwerking in het Rijk van  
 Nijmegen, zonder de gemeenten in  
 het zuiden uit het oog te verliezen;
• Zoeken naar nieuwe en betere  
 manieren om met inwoners te  
 communiceren;
• Inwoners en dorpsraden vooraf  
 actief betrekken bij nieuwe  
 plannen en meer ruimte geven  
 voor eigen initiatieven;
• Vakmensen op wethoudersposten;
• Inzetten op gericht handhaven.

•  De kleine schaal van onze ge-
meente is onze kracht;

•  Kleinschalige betrokken organi-
saties, gericht op preventie en 
vroege interventie;

• Ons sociale vangnet moet  
 effectiever met meer oog voor  
 individuele mogelijkheden;
• Mensen behoeden voor onbe- 
 doeld frauderen, zonder dat er  
 onmenselijk gecontroleerd wordt.

• Inzetten op het behouden van de  
 basisscholen in alle drie de kernen;
• Investeren in het Kandinsky als  
 deze in onze gemeente wil blijven;
•  Initiatieven van inwoners op 

het gebied van sport en spel 
ondersteunen en faciliteren;

•  Verenigingen zijn onmisbaar. Wij 
willen gezamenlijk op zoek naar 
een manier waarop ze hun func-
tie nog meer kunnen verstevigen.

• Behouden van de landelijke  
 uitstraling van onze gemeente  
 met veel groen en laagbouw;
• In Molenhoek-Zuid bouwen  
 naar de behoefte van onze in- 
 woners, zodat doorstroom  
 wordt bevorderd;
•  Ervoor waken dat onze kernen 

te veel verstedelijken;
• Extra aandacht voor starters,  
 senioren en jonge gezinnen.
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• We zorgen voor meer financiële ruimte  
 voor minima;
•  Ondersteuning bij het opdoen van werk-

ervaring en de overstap van uitkering 
naar werk regelen we zoveel mogelijk 
lokaal;

•  Er is ruimte en ondersteuning voor (nieu-
we) duurzame ondernemers; 

• Regels zijn niet heilig, uitkomst telt.

•  In 2030 is Mook en Middelaar energie-
neutraal: het gemeentehuis dient als 
voorbeeld;

•   De fiets regeert, de auto is te gast;
•  We helpen en ontzorgen inwoners bij het 

toewerken naar gasloos wonen;
•  Een toekomstbestendige oplossing voor 

het verkeer van Groesbeek naar de A73 
om woonkernen te ontlasten.

•  Samen met inwoners en ondernemers 
versterken en vergroenen we Plasmolen;

•  We versterken en beschermen de natuur;
•  We onderzoeken hoe we de recreatiedruk 

op onze natuur kunnen beheersen;
•  We streven naar natuurbestemming voor 

het gebied naast het station;
•  Ons station wordt nog aantrekkelijker 

voor toeristen en forensen.

•  We gaan voor een stabiel financieel beleid;
•  We werken aan versterking van de finan-

ciële positie van de gemeente;
•  Bij financiële keuzes zijn duurzaamheid 

en de effecten voor jeugd en minima 
leidend;

•  We tonen lef en investeren in de toe-
komst. 

•  Leegstand van bedrijfspanden tegen-
gaan;

•  Als langdurige leegstand van be-
drijfspanden dreigt, moet gezocht 
worden naar alternatieve invulling;

•  Inwoners moeten kunnen blijven partici-
peren in de samenleving door ondersteu-
ning bij werk en inkomen;

•  Maatschappelijk verantwoord onderne-
men bevorderen;

•  Gebruik van fiets en OV stimuleren en 
faciliteren.

• Een duurzame gezonde leefomgeving;
•  Meer energiebesparing door iedereen, 

met financiële ondersteuning voor de 
laagste inkomensgroepen;

•  Een klimaatbestendige gemeente, meer 
bomen in de wijken;

•  Een circulaire economie, afvalscheiding 
belonen;

•  Geen weg door de spoorzone als er 
geen draagvlak voor is of de verkeers-
problematiek opgelost kan worden met 
alternatieve maatregelen.

•  De aantrekkingskracht van Mook en 
Middelaar vergroten;

•  De Maaskade met de haven en de oude 
veerstoep aantrekkelijk maken voor 
toeristen en inwoners;

•  Het Maasheggenlandschap herstellen 
en de inrichting van de Lob van Gennep 
gebruiken als kans om andere projecten 
te realiseren;

• Versnelling van de plannen in Plasmolen.

•  Meer geld voor burgerparticipatie inzetten;
•  Slechts een trendmatige verhoging van 

de lokale belastingen;
•  Belastingen zijn niet bedoeld om spaar-

potjes te maken maar om voorzieningen 
die niet door het Rijk vergoed worden te 
financieren;

•  Gratis aanleveren van herbruikbaar afval en 
restafval op basis van gewicht afrekenen.

•  Stageplekken/werkervaringsplaatsen binnen 
gemeentelijke organisatie;

•  Ondersteunen inwoners (uitkeringsgerechtigd 
of met afstand tot arbeidsmarkt) bij vinden 
betaald werk;

•  Lokale ondernemers actief uitnodigen voor 
werkzaamheden voor gemeente;

•  Samen met ondernemers bekijken hoe gevolgen 
coronapandemie te beperken;

•  Meer aandacht voor eenoudergezinnen; 

•  Effectieve armoedebestrijding met inzet extern 
beschikbaar gesteld geld.

•  Waken voor ‘waterbedeffect’, waarbij ver-
keersoplossing op ene plek verkeersprobleem 
elders veroorzaakt;

•  Burgers actieve rol bij  vergroenen leefom-
geving adoptie straten door burgers (buurt)
verenigingen;

• Stationsterrein krijgt status ‘natuurgebied’ 

•  Bij nieuwbouw en renovatie NOM-woningen 
(Nul-Op-de Meter);

•  Gemeente voorbeeld in energieneutraal 
maken door alternatieve energiebronnen. 

• Maasdijken aantrekkelijk voor wandelaars;

• Middelaarse veerpont blijft varen; 

• Bloemrijke wegbermen in onze kernen; 

•  Stationskiosk voor toeristische informatie en 
ov-fietsen;

•  Wandel-, fiets- en mountainbikeroutes bun-
delen in toegankelijke app;

• Gemeentelijke monumentenlijst actualiseren;

•  Meer kunst en cultuurhistorie in openbare 
ruimte;

• Instellen kunst- en cultuurprijs.

• Belastingdruk burgers beperken;

•  Gemeentelijke taken alleen uitbesteden als 
marktpartijen werk beter en goedkoper kunnen;

•  Deskundige burgers betrekken bij uitvoering 
taken gemeente;

•  Toeristenbelasting volgens werkelijke aantal 
overnachtingen;

•  Gezinnen/inwoners onder het bestaansmini-
mum ondersteunen;

•  Voorzieningen welzijn en leefbaarheid in 
kernen behouden;

•  Voor complete verkiezingsprogramma:  
ton.broekmans@outlook.com.

Werken. Inkomen
Lokale economie.

Verkeer. Milieu.
Duurzaamheid.

Toerisme en recreatie. Financiën.
Belastingen.

• Het CDA komt op voor de mensen met  
 een zwakkere plaats op arbeidsmarkt;
•  De lokale economie moet door goede 

faciliteiten gesteund worden;
• Het bestuur dient in gesprek te zijn  
 en te blijven met de individuele lokale  
 ondernemer, ook om problemen   
 samen te kunnen oplossen;
•  Behoud en verbetering van bestaande 

bedrijfsterreinen en nieuwe bedrijfs-
mogelijkheden scheppen.

•  De gemeente dient actief verande-
ringen op het gebied van verkeer 
(milieuvriendelijke auto’s en fietsen), 
de energietransitie (w.o. “van het gas 
af”) te ondersteunen met voorlichting, 
communicatie en vooral door op toe-
komstige ontwikkelingen te anticiperen;

•  Voor verlagen van de afvalstromen 
moet de bevolking er meer en beter bij 
worden betrokken.

•  Dagrecreatie, de hotelfunctie en horeca 
met klasse in onze gemeente bevorderen;

•  Water- en landrecreatie op daartoe 
bestemde locaties. Waar mogelijk en 
wenselijk uitbreiding bevorderen.

•  Gezien de ontwikkelingen van de laat-
ste jaren in onze gemeente heeft een 
financieel positief resultaat in de jaren 
2022 tot 2026 de hoogste prioriteit;

•  Het weer opbouwen van een gezonde 
financiële basis is een voorwaarde voor 
het voortbestaan van onze gemeente;

•  De Rekenkamer voor onze gemeente in 
ere herstellen. 

• Toeristisch platform transformeren  
 tot een ondernemersplatform voor alle  
 ondernemers;
•  Eigenaren van natuurgebieden stimu-

leren actief toerisme te bevorderen met 
gevoel voor de natuur;

• Samen met ondernemers beleid ont– 
 wikkelen waarbij de gemeente facilite- 
 rend optreedt;
• Ruimhartig omgaan met aanvragen van  
 ondernemers bij initiatieven om de  
 coronacrisis het hoofd te bieden.

• Geen nieuwe weg door de spoorzone,  
 maar deze bestemmen als natuurgebied;
• Huidige verkeersproblematiek oplossen  
 door een rigoureuze andere indeling  
 van Groesbeekseweg, Heumensebaan  
 en Ringbaan, niet door het verplaatsen  
 van het probleem;
•  Energiecafé actief betrekken bij 
 (nieuwbouw)plannen in de gemeente;
• Zoveel mogelijk zonnepanelen op 
 gemeentelijke bouwwerken.

• Ondernemers stimuleren d.m.v. een 
 gezamenlijk beleid op culinair, lang  
 verblijfs- en dagbezoek;
• Doorpakken met Proef Plasmolen;
•  Het verfraaien van de entree van onze 

gemeente, met name aan de zuidkant;
• Oplossen van de parkeerproblemen  
 in Plasmolen, waarbij ieder zijn deel  
 bijdraagt.

• Door afgewogen keuzes met betrekking  
 tot samenwerking kunnen we de belas- 
 tingdruk beter beheersen;
• Voor de komende jaren zal de OZB niet  
 stijgen;
•  Door beter zicht op de uitgaven kunnen 

we onze reservepositie weer versterken;
• De gemeentefinanciën moeten voor de
  inwoner op 2 A4-tjes inzichtelijk 
 gemaakt worden.
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Raads-
vergadering

De gemeenteraad 
neemt besluiten in de 

raadsvergadering.

1x per maand
Eén keer per maand op 
donderdagavond om  

19.30 uur. De burgemeester 
is voorzitter.

Openbaar
Iedereen die dat wil  

kan de besluitvorming 
digitaal / vanaf de publieke 

tribune volgen.

       Inwoners stemmen
Er zijn elke vier jaar verkiezingen voor de gemeenteraad. 
Door te stemmen kiest u welke mensen namens u in  
de gemeenteraad beslissingen mogen nemen.

PaRtIj a PaRtIj B PaRtIj C PaRtIj D PaRtIj E PaRtIj F

Uw mening telt!
Het is lastig om steeds aan elke inwoner van  
de gemeente zijn of haar mening te vragen.  
Daarom is er een gemeenteraad. Hierin zitten 
mensen van verschillende politieke partijen. 

Wat doet de 
gemeenteraad?

De gemeenteraad

Wethouders
De wethouders zorgen ervoor  

dat de beslissingen die door de 
gemeenteraad worden genomen ook 

worden uitgevoerd. De wethouders 
en de burgemeester zijn samen 

het college.

Burgemeester
De burgemeester is de voorzitter 

van de gemeenteraad en heeft veel 
taken. Een van de belangrijkste: de 
gemeente veilig houden. Hiervoor 

werkt hij veel samen met de 
brandweer en politie. 

Stem van de inwoners
De gemeenteraad vertegenwoordigt  
de inwoners van onze gemeente. Namens  
de inwoners geeft de gemeenteraad aan 
wat er moet gebeuren.

Hoe wordt de  
gemeenteraad gevormd?

       Zetels verdelen
Na het stemmen is bekend hoeveel zetels 
naar welke partij gaan. De raadsleden die 
een zetel krijgen, zijn de leden die het hoogst 
op de kieslijst staan, maar soms ook de leden 
met voldoende voorkeursstemmen.

       Coalitie vormen
De partij met de meeste zetels zoekt  
partijen om samen de gemeente mee  
te besturen. Dit is de coalitie en opgeteld 
heeft deze altijd de meerderheid van de  
zetels. De partijen die niet in de coalitie 
zitten vormen samen de oppositie.

       Doelen opstellen
De coalitiepartijen spreken met elkaar 
af welke doelen ze willen bereiken in de 
komende vier jaar. De raad bespreekt het 
coalitieprogramma en de oppositiepartijen 
mogen hun mening geven.

*De griffier helpt de gemeenteraad en de burgemeester  
als raadsvoorzitter en bereidt o.a. de vergaderingen voor.
E-mailadres: griffier@mookenmiddelaar.nl

do

Spreekrecht
Wie belangstelling heeft, is 
van harte welkom en heeft 
spreekrecht. Hiervoor dient 
u zich van te voren aan te 

melden bij de griffier*. 

Initiatief
U kunt een onderwerp  

op de agenda van de ge
meen teraad zetten. Neem  
contact op met de griffier*.

!

13
zetels in de

gemeenteraad

Elke 4 jaar

Gemeenteraad
De gemeenteraad staat aan 

het hoofd van onze gemeente, 
maakt de plannen en controleert 
of het college van burgemeester 

en wethouders deze 
goed uitvoert. 

In
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Wij staan voor onze dorpen
Middelaar - Molenhoek - Mook - Plasmolen

Onze achterban is breed van samenstelling. Wij zijn sociaal en 
betrokken. Wij zijn niet gebonden aan politieke opvattingen van 
landelijke partijen of hun ideologieën. Bij ons staan inwoners en 
ondernemers voorop. Wij zijn er voor hun belangen! 

Wij willen een directe betrokkenheid 
van inwoners bij meningsvorming en 
besluitvorming van de gemeenteraad. 
De DGP wil dat er met iedereen reke-
ning gehouden wordt.

Een lokale partij komt op voor de be-
langen van alle inwoners in onze ge-
meente. Onder het mom van ‘uw be-
lang is ons belang’ doen wij ons werk 
en zetten wij ons in, voor ondernemers 
en inwoners. Dat is wat u van ons mag 
verwachten. We stellen realistische 
doelen en maken ze ook waar.

Het is opvallend dat er veel over en wei-
nig met jongeren gesproken wordt. Wij 
willen dat jongeren meer betrokken ra-
ken bij en dat zij een spreekbuis heb-
ben in de politiek. Wij willen meer aan-
dacht voor jongeren. De DGP maakt dat 
waar. Wij hebben weer meer jongeren 
aan onze partij weten te binden om te 
zorgen dat ook zij gehoord worden.

Ook buiten verkiezingstijd onderhou-
den wij het contact met onze inwo-
ners. DGP-leden zijn zichtbaar in onze 
samenleving als vrijwilliger of anders-
zins bij stichtingen en verenigingen. 
Dat doen wij door jaarlijks (en wan-
neer de actualiteit daar aanleiding toe 
geeft) een nieuwsbrief, uit te brengen. 
Daarmee geven wij informatie over ons 
werk in de gemeente en gemeente-
raad. Wij bezorgen de nieuwsbrief, die 
ook digitaal beschikbaar is, thuis. Ook 
organiseren wij thema-avonden. Deze 
avonden worden druk bezocht. Als de 
coronamaatregelen het toelaten zul-
len wij in de komende raadsperiode 
ook weer onze thema-avonden orga-
niseren over actuele politiek/maat-
schappelijke onderwerpen. 

Mook en Middelaar is een rijke 
gemeente.
Onze rijkdom en welzijn komt vooral tot 
uiting in de uitstraling van de gemeente: 

•  hoe onze gemeentelijke eigendom-
men zoals het rioleringsstelsel, onze 
wegen, het openbaar groen en het 
maatschappelijk vastgoed, erbij 
staan en onderhouden worden;

•  hoe goed ons voorzieningenniveau is 
zoals winkels en gezondheidscentra;

•  of onze verenigingen kunnen blij-
ven voortbestaan;

•  of onze jongeren en ouderen (ook 
als zij zorg nodig hebben) in onze 
gemeente kunnen blijven wonen;

•  hoeveel kansen ondernemers hebben 
om zich te vestigen en handhaven;

•  hoe gelukkig onze inwoners zijn en 
hoe veilig zij zich voelen;

•  hoe aantrekkelijk onze gemeente is 
om er te willen wonen.

Deze rijkdom willen wij graag vast-
houden en dat doen wij door een 
eerlijk, sociaal en betaalbaar beleid 
te voeren. 

Er komt nog veel nieuw beleid op 
ons af. De nieuwe omgevingswet 
zal het meest ingrijpende zijn. De 
komende vier jaar zullen wij door-
gaan op de ingeslagen weg. Waar 
het beter kan horen we graag van 
u want alleen met uw steun kunnen 
wij onze gemeente mooier, beter en 
veiliger maken.

www.dgpmook.nl

Lijst 1

van links naar rechts: Luc van der 
Linden, Yvonne Janssen Groes-

beek-Cremers, Fred Baars, 
Ton Herings, Joseth Mulders, 

Lénette Smits-Janssen
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Lijst 2
Van links naar recht: Lee Tonnaer, 

Theo van Brunschot, Joke Ton-
naer-Steenbakkers, Nico van Kessel, 

Jacqueline Konings, Frank Dillerop, 
Marija Ginsel-Heijmans, Roul Ziles-

sen, Ton Broekmans, Els Dillerop-Lu-
cassen, Karin Peters, Gonda van der 

Zwaag, Gerie van der Land-Zijder-
veld, Everhard Scheltinga, Piet Hei-

sen. Rechtsonder: Marjolein Pieks, 
Katja Heeren-Hellenbrand, Ignas 

Jansen en Corina Pelgrim.

PvdA Lokaal Sociaal
“Een mooie en veilige leefgemeenschap waarin jong en oud
 met plezier goed leeft, woont en/of werkt. Dat is onze drijfveer.”

Omzien naar elkaar. Dat is belangrijk. Er-
voor zorgen dat in onze gemeente eerlijk 
wordt gedeeld en verdeeld en realisti-
sche doelen worden nagestreefd. Dat 
staat iedere dag op onze agenda. 

Wij werken vanuit sociaaldemocratische 
waarden en hebben een degelijk verkie-
zingsprogramma waarin ook ruimte is 
voor andere waarden. Op onze kieslijst 
staan mensen die met hart en ziel kiezen 
voor Hier, voor waar jij en ik wonen.”

Ton Broekmans is de nieuwe lijsttrek-
ker. Hij is enthousiast en vindt het een 
eer nu de kar te mogen trekken. Lee 
Tonnaer is een inspirerend voorbeeld 
voor hem. “Bij zijn afscheid in septem-
ber 2021 liet Lee een florerende partij 
achter. Graag en met plezier geef ik 
daar nu sturing aan. Er wacht mij een 
fikse en mooie uitdaging. Tegen lande-
lijke trends in groeit PvdA Lokaal So-
ciaal. Samen met ons team werken wij 
eraan die ontwikkeling vast te houden.”

PvdA Lokaal Sociaal voor ons allemaal? 
“Ja. Voor ons allemaal! Vol verve ver-
tegenwoordigen wij onze kiezers. De 

afgelopen vier jaar met drie gemeen-
teraadsleden en een PvdA Lokaal So-
ciaal wethouder. Graag blijven wij ons 
inzetten. Daar mogen alle inwoners op 
vertrouwen. En als er verschillen zijn 
gaan we daar respectvol mee om.

Enthousiast team?
“Zie je die foto? Het is toch prachtig zo’n 
grote groep en die mooie mix van leeftij-
den. Stuk voor stuk enthousiaste dorps-
genoten die verantwoordelijkheid niet uit 
de weg gaan. Steeds meer mensen steu-
nen ons en werken actief mee aan onze 
verkiezingscampagne. Dat inspireert!’

PvdA Lokaal Sociaal, volop in bewe-
ging en klaar voor de toekomst?
“We zijn positief en alert, vernieuwen en 
staan open voor ieders inbreng en me-
ning. De coronapandemie trekt een zwa-
re wissel en vraagt van iedereen com-
passie, begrip en creatieve oplossingen. 
Een andere toekomst vooralsnog die 
nogal wat vraagt van ons allemaal. 

Maak gebruik van je stemrecht
“Dat moet iedereen zeker doen! Ge-
zien onze behaalde successen in de 

afgelopen jaren en onze visie en in-
zet voor de toekomst is PvdA lijst 2 de 
juiste keuze. Wij gaan ervoor!”

Samen verder en werken aan:
-  Duurzaamheid is leidend bij alle ini-

tiatieven.
-  Verkeersveiligheid en persoonlijke 

veiligheid.
-  Omzien naar elkaar. Zorg voor mens, dier 

en natuur. Eenzaamheidsbestrijding.
-  Behouden en versterken eigenheid 

in alle vier de dorpskernen.
-  Burgerparticipatie. Niet roepen maar doen!
- Cultuur. Brengt kleur en reuring.

Meer standpunten en volledige partij-
programma op kieslokaalsociaal.nl 
Liever ons partijprogramma zwart op wit? 
Dat kan. Bel dan naar Ton Broekmans. Tel: 
06 29081344. Volg en like ons op Face-
book: Partij van de Arbeid Mook en Mid-
delaar en zie onze berichten op 
www.maasburen.nl 

VERKIEZINGSPROGRAMMA

Er is een speciaal lijntje met ons via 
kieslokaalsociaal.nl, waar je ons kunt 
mailen. Wij antwoorden binnen 24 uur. 
Meestal eerder, want wij zijn oprecht ge-
interesseerd en benieuwd naar wat jou 
bezighoudt. Als je daar prijs op stelt gaan 
onze raads- of commissieleden graag met 
je in gesprek. 

Bel of mail gerust.
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Lijst 3

Met verstand van zaken 
en met hart voor elkaar
Koester de natuur, een stevige financiële basis en niet over ons maar 
met ons beslissen, dat zijn de drie kernwaarden van de VVD Mook 
en Middelaar. Als liberale dorpspartij voeren wij lokaal onze eigen 
regie, maar hebben een regionaal en landelijk netwerk om gebruik 
van te maken. Want regionale samenwerking is essentieel om als 
kleine gemeente financieel gezond en onafhankelijk te blijven.

Mook en Middelaar is door haar lig-
ging en natuurlijke omgeving de 
‘mooiste tuin van het Rijk van Nij-
megen’. Een tuin waarvan we de na-
tuur moeten koesteren en die kansen 
biedt die we met inwoners en onder-
nemers willen benutten. Kansen die 
we samen zien, waar we samen over 
in gesprek willen en waar we samen 
over willen beslissen.

Het eerstvolgende grote project is Mo-
lenhoek-Zuid: als het aan de VVD ligt 
wordt dit ingericht in samenspraak 
met inwoners en passend bij de prach-
tige natuur die onze dorpen omringt. 
Dus met duurzaamheid voorop, een 
landelijke uitstraling met veel groen en 
laagbouw, waar voor elk budget ge-
woond kan worden.

De natuur is ons visitekaartje. Speer-
punt van de VVD blijft het tegenhou-
den van de wegverbinding (variant 
5a) A73 naar Groesbeek. Met deze 
variant zou een nieuwe rijksweg ge-
creëerd worden, dwars door een bij-
zonder natuurgebied, het leefgebied 
voor tal van Europees beschermde, 
kwetsbare diersoorten. Buiten de ar-
gumenten van natuurwaarden, speelt 
ook de aanzuigende werking van extra 
verkeer uit Groesbeek een rol. Wat ons 
betreft een zeer onwenselijke situatie.

Financieel staat onze gemeente er niet 
goed voor: in de afgelopen periode zijn 
de reserves grotendeels opgebruikt. Op 
initiatief van de VVD is inmiddels in kaart 
gebracht wat de uitgaven van de gemeen-
te zijn en waar we kunnen bezuinigen om 

weer grip te krijgen op onze financiën. 
Hierdoor kunnen we de belastingdruk 
voor onze inwoners beter beheersen. 

De kleinschaligheid van onze gemeente is 
een groot voordeel bij zorgvragen en het 
vinden van sociale oplossingen omdat 
wij onze zorgvragers kennen en we geen 
dure, logge administratieve apparaten 
nodig hebben om dit te ondersteunen.

Bij grote beslissingen in de afgelopen 
jaren hebben inwoners te vaak buiten 
spel gestaan. Zo is er bij het afvalbe-
leid voor een inzamelingsmethodiek 
gekozen zonder de inwoners hierbij 
een keuze voor te leggen. Hier stelt de 
VVD ander beleid voor. Zeker waar het 
gaat om beslissingen die direct invloed 
hebben op de leefomgeving van onze 
inwoners, moeten zij eerder, actiever 
en beter bij het besluitvormingsproces 
betrokken worden.

De VVD staat achter de klimaatdoelstel-
lingen voor onze gemeente, maar dan 
met een realistisch plan en binnen re-
gionale en landelijke samenwerking. We 
doen mee in het plan Wells Meer, zien 
een grote rol weggelegd voor het Ener-
giecafé en zetten in op kleinschalige 
projecten die veel energie-winst opleve-
ren. Wat de VVD betreft geldt voor onze 
gemeente: geen windmolens en zonne-
parken, wel daken vol zonnepanelen.

Van links naar rechts: Sigrid Pillen, 
Cornelieke van den Bergh, 

Richard Akkerman, Sylvia de Vito, 
Stan Brinkhoff, Wim Meij, 
Debbie van Brunschot en 

Bas van Bon
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Lijst 4

Eerlijk, Menselijk, Duurzaam
GroenLinks kijkt terug op vier succesvolle jaren 
vanuit de coalitie. 

Dankzij de inzet van onze wethouder doet Mook en Middelaar 
mee met het energielandschap Wells Meer en komen zo de ener-
giedoelen dichterbij. Ook de samenwerking met Buurtgezinnen 
is zijn succes. Als raadsleden hebben we ervoor gezorgd dat de 
bakenbomen langs de Maas behouden blijven, het Maasheg-
genlandschap beschermd wordt en hebben we voorkomen dat 
er bezuinigd werd op het minimabeleid. En laten we de nieuwe 
fietsbrug en het snelfietspad niet vergeten! 

De komende vier jaar gaan we ambitieus 
aan de slag voor een nóg groenere en soci-
alere gemeente. De natuur moet versterkt 
worden, we zitten midden in de energie-
transitie en we gaan nog meer doen tegen 
ongelijkheid. Daarnaast wordt het hoog 
tijd dat we het culturele aanbod vergroten 
en de lokale democratie een nieuwe impuls 
geven. Door inwoners eerder en vaker bij 
de besluitvorming te betrekken. 

Ons plan in 10 punten:
1.  We stellen een natuurvisie op voor 

de gemeente, waarin verbinding 
tussen natuurgebieden en het ver-
groten van biodiversiteit de twee 
hoofdlijnen worden. 

2.  Er komt een experiment met bijver-
dienen bij de bijstand en we verho-

gen het bedrag dat een bijstandsge-
rechtigde aan giften mag ontvangen. 

3.  Mook en Middelaar wordt een au-
toluwe gemeente: in de kernen 
heeft de fiets voorrang en zijn au-
to’s te gast. Dat zorgt voor meer 
veiligheid op straat en voor een 
schonere lucht.

4.  De gemeente stimuleert woonvormen 
waarin verschillende groepen inwo-
ners, jong en oud, elkaar kunnen ont-
moeten en ondersteunen. Zo kunnen 
ouderen en hulpbehoevenden langer 
zelfstandig blijven wonen en maken 
we onze samenleving sterker. 

5.  Stukjes braakliggende gemeente-
grond stellen we tijdelijk beschikbaar 
voor dorpslandbouw en volkstuinie-
ren. Want samen groente verbouwen 

is niet alleen gezond voor je lichaam, 
maar ook voor je welzijn. 

6.  We blijven bestaande culturele orga-
nisaties en de sportverenigingen in 
de gemeente ondersteunen. En we 
bieden ruimte aan nieuwe culturele 
en kunstzinnige initiatieven. Bijvoor-
beeld door hen kosteloos aterlier- of 
repetitieruimte aan te bieden.

7.  We stimuleren, informeren en ont-
zorgen bewoners bij het stapsge-
wijs toewerken naar gasloos wonen 
en leven. Molenhoek Zuid wordt 
onze eerste energiepositieve wijk. 

8.  Het jongerenwerk krijgt een toegan-
kelijke en aantrekkelijke ruimte waar 
zij activiteiten kan organiseren voor 
alle jongeren in onze gemeente. 

9.  We starten een experiment met 
progressieve democratie: bij een 
concreet vraagstuk wordt de me-
ning van een geselecteerde groep 
burgers vanaf het begin onvoor-
waardelijk meegenomen in de be-
sluitvorming. (G1000, Burgerraad).

10.  We hebben veel grote en dure wo-
ningen in onze gemeente, terwijl de 
vraag naar kleinere en goedkopere 
woningen toeneemt. Daarom maken 
we de vergunning om een woning 
te splitsen gratis. En we maken het 
makkelijker om mantelzorgwonin-
gen of Tiny Houses, tijdelijk, in je 
tuin te plaatsen. Zo creëren we meer 
woonruimte zonder te bouwen.

Van links naar rechts: 
Pepijn Baneke, 

Anke Noback, Marcel Kamp, 
Hanneke Roozendaal, Franc 

van der Wielen, Johan Claes-
sens en Wies van Keulen.                           
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CDA Mook en Middelaar 
Het CDA Mook en Middelaar staat 
voor: Financiën van de gemeente blij-
ven op orde van 2022 tot 2026
Gezien de ontwikkelingen van de laatste ja-
ren in onze gemeente heeft dit onderwerp 
de hoogste prioriteit. Als in 2023 blijkt dat 
we op 31-12-2022 door onze reserves heen 
zijn, dan betekent dat we als armlastige en 
kleine gemeente het risico lopen te moeten 
gaan fuseren, te meer daar in Den Haag het 
streven naar gemeentes van 100.000 in-
woners nog steeds leeft.

Het CDA Mook en Middelaar staat voor: 
Bouwen tot nut van de eigen bewoners
Bouwplannen en met name groot-
schaligere bouwplannen (Molenhoek 
Zuid, CuijkseSteeg en het gebeuren 
rond Jan Linders/Poort van Mook/
JAVRO/Destion) roepen de vraag op: 
wat levert het onze bewoners op? Dat 
huizen alleen naar de eigen inwoners 
moeten gaan is niet haalbaar, maar de 
vraag “Wat levert dit op voor onze in-
woners en onze gemeente?” is wel een 
eerste vereiste bij bouwplannen en de 
ontwikkeling van die bouwplannen. 
Willen we als gemeente geld bijleg-
gen bij bouwplannen of willen we dat 
niet? Ook meer aandacht voor socia-
le woningbouw in samenwerking met 
Destion onze woningbouwcorporatie. 

Het CDA kiest ervoor om niet als gemeente 
alles te subsidiëren.

Het CDA Mook en Middelaar staat voor een 
kleine gemeente in een mooie en groene 
omgeving met overzichtelijke gemeen-
schappen. En dat willen we zo houden: we 
wensen niet de verstedelijking van Nijme-
gen (9e grootste stad van Nederland).

Het CDA Mook en Middelaar staat voor een 
open bestuurswijze, waarbij de inwoners 
betrokken worden bij de keuzes en helde-
re taal te horen krijgen. CDA raadsleden en 
wethouders houden maandelijks een open 
spreekuur in onze dorpen.

Het CDA Mook en Middelaar staat voor de 
ontwikkelmogelijkheden van toerisme, be-
drijfsleven en de agrarische sector. Het CDA 
kiest ervoor om ruimte te blijven bieden aan 
toeristische bedrijven en winkels en kleine 
bedrijven, zodat de lokale inkomsten en ook 
werkgelegenheid behouden blijft.

Het CDA Mook en Middelaar staat voor 
het versterken van onze gemeente door 
samenwerking in Limburg én in het Rijk 
van Nijmegen.

Het CDA kiest ervoor om de bestuurlijke 
capaciteit in te zetten waar de belangstel-

ling en belangen van de inwoners liggen: 
uitbouw van de functionele samenwerking 
in het Rijk van Nijmegen voor werk, toeris-
me, gezondheid, onderwijs, en met de pro-
vincie Limburg: de wettelijke, bestuurlijke 
afstemming. Er liggen vele mogelijkheden 
voor onze gemeente op voorwaarde dat er 
door BenW, partijen en hun vertegenwoor-
digers samen met het ambtelijk apparaat 
voldoende inspanning wordt geleverd en 
kan worden geleverd om die mogelijkheden 
op te pakken.

Het CDA Mook en Middelaar staat voor: een 
humane gemeente.

Het CDA kiest ervoor om de menselijke maat 
als uitgangspunt te nemen en in de dienst-
verlening van de gemeente dit ook tot ui-
ting te laten komen; zowel in het sociale 
domein en maatschappelijke ondersteuning 
als in gezondheidszorg en bij de ondersteu-
ning voor deelname aan sport en cultuur.

Het CDA Mook en Middelaar is een lokale 
partij en onderdeel van een landelijke en 
provinciale partij. 

Daarbij kan zij gebruik maken van provinciale 
en landelijke diensten. Zij hanteert daarbij 
mede haar eigen denkwijzen. Deze onafhan-
kelijkheid willen we ook in de lokale politiek 
handhaven. Indien gevraagd leveren we in-
woners informatie over mogelijkheden en 
onmogelijkheden over onderwerpen.

Lijst 5

Van links naar rechts: 
Joep Stokkermans, Peter Leenders, 
Marjo Gribling, François Jongen en 

Harry van den Berg 
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Hanneke Roozendaal, lijsttrekker GroenLinks
De kracht van Mook en Middelaar is een sterke samenleving met open armen, een 

warm hart in een prachtig groene omgeving. Dat wil ik vergroten. Door iedereen be-

staanszekerheid te bieden en een thuis, door de natuur te beschermen en door de 

lokale democratie te versterken. Dat doen we samen, met onze inwoners en onze 

verenigingen. GroenLinks kiest voor mens én natuur. 

Kijk ook op noord-limburg.groenlinks.nl/doejemee

Ton Herings, lijsttrekker DGP  
Van huis uit ben ik gewend iets voor de samenleving te doen. Ook vanuit de politiek 
wil ik mij blijven inzetten om de vele verenigingen, die ik een warm hart toedraag, 
te ondersteunen. Door mijn vele contacten met ouderen en jongeren, ook in onze 
eigen achterban, weet ik dat er een enorme behoefte is aan betaalbare woningen. 
Wij raken onze jongeren kwijt als wij niet heel snel aan de slag gaan. Daarom minder 
praten en meer doen, met een goede balans tussen betaalbaarheid, kwaliteit en 
duurzaamheid. Er voor elkaar zijn en zorgen is belangrijk, zelf doe ik dat door vrijwil-
liger te zijn bij Tafeltje Dekje en het rijden op de buurtbus. Het gaat dan niet alleen 
om de maaltijd te bezorgen of de bus te besturen maar vooral om het praatje dat je 
maakt. Dat wordt gewaardeerd en dat geeft voldoening. Ik voel mij thuis bij de DGP 
met al zijn leden die zich als vanzelfsprekend actief inzetten voor onze samenleving. 
Ik ben trots dat ik deze DGP in de komende jaren mag vertegenwoordigen. Met uw 
steun gaan wij het nog mooier en nog beter maken in onze gemeente. Wij staan voor 
onze dorpen Middelaar, Molenhoek, Mook en Plasmolen.

François Jongen, Lijsttrekker CDA:
Mijn voornemens zijn:

- een financieel en bestuurlijk krachtige en stabiele gemeente, 

-  rekening houden met de veranderende houding van burgers tegenover het  

openbare bestuur en daarop goed blijven inspelen, 

- als raad en bestuur naar buiten eenheid uitstralen, 

- een actief woningbeleid (jongeren, ouderen),

- zorg voor de leefbaarheid van Middelaar, 

- afbouwen van het Hart van Mook 

- en zorg voor een verouderende bevolking.

Cornelieke van den Bergh, lijsttrekker VVD
Uitgangspunt voor de VVD is: de gemeente is er voor de inwoner en niet anders-
om. Graag wil ik hier de komende vier jaar de nadruk op leggen. Inwoners moeten 
meer, eerder en beter betrokken worden bij onderwerpen die hen direct raken. 
Zoals de afvalinzameling en nu de bouw van Molenhoek-Zuid, maar ook bij toe-
komstige projecten. 

Speerpunt voor mij zal verder zijn, het definitief oplossen van de verkeersknelpun-
ten in onze gemeente, zonder een nieuwe weg door de spoorzone.

Ton Broekmans, lijsttrekker PvdA
Vertrouwd en dichtbij, zo voelt het voor mij als ik het heb over onze gemeente Mook en Mid-
delaar. Een mooie prettige en groene gemeente om te wonen. Er zijn in Plasmolen, Midde-
laar, Molenhoek en Mook/Bisselt nogal wat kansen en uitdagingen waar we de komende vier 
jaar weer graag mee aan de slag gaan. Uitdagingen die we als PvdA Lokaal Sociaal niet uit 
de weg gaan. Waar we samen met de inwoners aan willen werken. Graag wil ik met respect, 
verdraagzaamheid en zorg voor elkaar en voor de groene leefomgeving, verder bouwen aan 
een leefbare en duurzame gemeente. Lokaal en sociaal, waarbij we diegenen die het niet 
zo breed hebben niet buitenspel laten staan maar meenemen en uitdagen om het voor hen 
ook aantrekkelijk te maken om hier te wonen. Hier ga ik voor. Hier staan we voor. Kijk ook op: 
kieslokaalsociaal.nl 
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