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Op weg naar Mook en Middelaar in 2030 
Coalitieakkoord 2018-2022 

Hiermee presenteren wij u ons coalitieakkoord voor de komende vier jaar. 

Dit akkoord is een uitvloeisel van de drie verkiezingsprogramma's en de inbreng van deze partijen tijdens de 
in- en formatierondes. 

Aangezien wij streven naar een zo breed mogelijk draagvlak en ruimte voor debat in de raad is het akkoord 
beknopt opgesteld en geen dichtgetimmerd beleid voor de komende vier jaar. 

Mook, 24 april 2018 
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TOEKOMSTVISIE MM203°  
In 2017 heeft de gemeenteraad met onze inwoners een toekomstvisie opgesteld. Daarin staat: 

Deze toekomstvisie is naast een uitnodiging aan de samenleving ook een kompas. Maatschappelijke initiatieven 
die bijdragen aan de geformuleerde ambities en resultaten, kunnen — voor zover dat nodig is om tot realisatie 
te komen — rekenen op onze steun. Daarbij stellen we steeds de volgende vragen: 

✓ Past het initiatief binnen ons kompas uit onze toekomstvisie, en in aansluiting daarop geformuleerd 
beleid? 

✓ Draagt het initiatief bij aan ontwikkeling van de kernkwaliteiten: dorpse karakter, omgevingskwaliteit en 
sociale en economische innovatie in gezondheid, energie en vrije tijd? 

✓ Draagt het initiatief bij aan de gewenste ontwikkeling van onze leefbaarheid? 
• Is het initiatief maatschappelijk aanvaardbaar? 

Onze besluitvorming is transparant, herleidbaar naar deze toekomstvisie en we zijn voor onze inwoners 
aanspreekbaar op de afwegingen die we in dit kader maken. 

Het spreekt voor zich dat toekomstvisie MM203° met de twee leidende principes: samenredzaamheid en 
duurzaamheid de rode draad is voor het te voeren beleid. 

Om die reden voorzien we alle raadsvoorstellen, naast de financiële paragraaf van een duurzaannheids-
paragraaf. De communicatieparagraaf vervangen we door een inwonerparticipatieparagraaf. 

De wethouder financiën ziet toe op de financiële verantwoording. Voor elk van de onderwerpen duurzaamheid, 
inwonerparticipatie en samenwerking is er een wethouder belast met het toezicht op het totale aandachtsveld. 
Dit is niet de portefeuillehouder die vakinhoudelijk met een van deze onderwerpen belast is. 

SAMENWERKING 
De gemeente Mook en Middelaar is de afgelopen jaren verschillende samenwerkingsverbanden aangegaan en 
is bij een aantal overlegtafels c.q. structuren aangesloten. 

De dubbele oriëntatie trekt een grote wissel op het bestuur en de ambtelijke organisatie. Veel overleggen vinden 
dubbel plaats. 

Alle politieke partijen hebben zich uitgesproken voor een zelfstandig Mook en Middelaar. Voor het sociale 
domein en ICT hebben we een duidelijke keuze gemaakt voor het Rijk van Nijmegen. Omdat we een Limburgse 
gemeente zijn, zullen wij voor het fysieke domein aangewezen zijn op samenwerking op regionaal niveau in de 
provincie Limburg. Onze binding met Noord-Limburg met betrekking tot werken en economie is echter beperkt. 

Veiligheid neemt een steeds prominentere plaats in. Omdat dit provinciaal georganiseerd is zijn wij aangesloten 
bij de veiligheidsregio in Limburg. Ook het RUD hebben we om die reden (verplicht) in Limburg belegd. 

Voor een goede samenwerking zullen steeds meer systemen op elkaar moeten aansluiten om een veilige 
informatie-uitwisseling mogelijk te maken. 

Ook ten aanzien van provinciale subsidies zoals in het kader van milieu en verduurzaming is het van belang 
dat wij actief participeren in het Limburgse. 

Tot voor kort was een provinciegrens voornamelijk een administratieve grens. In de praktijk blijkt nu dat die 
grenzen meer zijn dan dat en steeds harder worden. 

Het gesprek over samenwerking en oriëntatie moet gevoerd worden, om duidelijke keuzes te maken ten aanzien 
van (slim) samenwerken, waarbij niet het samenwerken op zich centraal staat maar de dienstverlening aan en 
bescherming van onze inwoners. Daar is iedereen bij gebaat. 

Om die reden is het van belang dat wij op korte termijn de samenwerkingsverbanden evalueren. Dat gaan wij 
extern beleggen, waarvoor budget nodig is. De evaluatie zal moeten leiden tot heldere aanbevelingen ten 
aanzien van de te maken keuzes, zonder politiek voorsorteren en Noord-Zuid gevoelens. 



I. Verduurzamen 

a. Alle nieuw beleid gaan wij toetsen aan duurzaamheid, in ieder beleidsvoorstel komt een paragraaf 
duurzaamheid. 

b. Wij gaan afvalscheiding en hergebruik of kringloop van goederen stimuleren. Mook en Middelaar 
ondersteunt de transitie naar een circulaire economie/samenleving. Onze inspanningen zijn gericht 
op het sluiten van kringlopen: op het gebied van 1. Energie (energie-neutrale gemeente), 2. Water 
(o.a. door afkoppelen van hemelwater), 3. Grondstoffen (gescheiden inzamelen en recyclen) en 4. 
Voedingsstoffen voor planten zoals fosfor en stikstof. Daarvoor zal er op het gebied van 
afvalverwerking intensiever worden samengewerkt met andere gemeenten in de regio. 

c. Bestaande contract afvalverwerking loopt af. We gaan de afvalverwerking en aanbesteding opnieuw 
bezien. 

d. Wij gaan voor 2022 alle daarvoor in aanmerking komende daken van gemeentelijke gebouwen laten 
voorzien van zonnepanelen. De gemeente gebruikt uitsluitend hernieuwbare energie en vervult een 
voorbeeldfunctie. 
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Staand beleid en lopende zaken 

Energie/duurzaamheid 
De gemeenteraad heeft op 25-1-2018 ingestemd met de Energievisie en (het financiële kader van) het 
programma duurzaamheid. 
Hierbinnen als belangrijke onderdelen: 

1. Aanpak woningvoorraad: Door ondersteuning van bewoners (Energiecafe Molenhoek, loket 
Duurzaam Wonen Plus, acties en een mogelijke financiële lening) bewoners ondersteunen bij 
het verduurzamen van de woning: isolatie, zonnepanelen, warmtepompen, naar gas-loos. 

a. Ook de samenwerking met woningcorporaties krijgt een concretere vorm: wat zijn de 
concrete maatregelen. 

2. Duurzame energie opwekking (naar energieneutraal in 2030): ontwikkelen van zonnedaken met 
bedrijven en maatschappelijk vastgoed, zonneveld op gemeentegrond. Insteek is dat (ook) 
bewoners er profijt van hebben. 

3. Beleid ontwikkelen voor de energietransitie: (onnodige) belemmeringen wegnemen en 
uitwerking van invulling duurzame energievoorziening. 

4. Duurzaam deelvervoer voor gemeentelijke diensten als in de toekomst voor de gehele 
gemeenschap 

5. Verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed 



II.  Wonen en bouwen 

Met de woningbouwcorporaties gaan wij jaarlijks afspraken maken over het aantal sociale 
huurwoningen in relatie tot de behoefte van de doelgroepen die van een sociale huurwoning 
afhankelijk zijn of aangewezen zijn op een vorm van beschermd wonen. 
Ook gaan we afspraken maken over de verduurzaming van hun woningvoorraad. 

b. Het groene karakter van onze gemeente willen we blijven behouden, daarom gaan we het bouwen 
in het groen tegen. 

c. Wij willen dat er gebouwd wordt naar behoefte voor alle leeftijds- en inkomensgroepen, met speciale 
aandacht voor starters en eenpersoonshuishoudens. 

d. Op basis van het te verwachten rijksbeleid streven wij ernaar dat vanaf 2019 alle nieuwbouw-
projecten zonder gasaansluiting worden opgeleverd. 

e. We gaan experimenteren met verschillende woonvormen zoals: "Tiny  Houses"  of woonvormen met 
jongeren en ouderen samen. 

r  a. 
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Staand beleid en lopende zaken 
Kerkplein Middelaar 
Bouw van woningen en herinrichting plein. Destion wil dit project in 2018 oppakken. Voor dit project is 
geld gereserveerd. 

Hotel Plasmolen 
Voormalige locatie Hotel Plasmolen waar al geruime tijd wordt nagedacht over een passende invulling. 

Masterplan Plasmolen. 
Het concept Masterplan Plasmolen zit in de consultatiefase. Besluitvorming zal hierover op korte termijn 
plaatsvinden. Het Masterplan moet vervolgens worden vertaald naar een uitvoeringsplan. Heeft 
nadrukkelijke relaties met tal van aanpalende ontwikkelingen en beleidsterreinen. 

Realisatie Centruminrichting Mook (hoofdproject) 
Het initiatief om grip te krijgen en sturing te geven aan de (bouw)ontwikkelingen in het centrum van Mook. 
Dit vanuit de visie dat de Inrichting gezien wordt als een programma, dat bestaat uit diverse 

I (deel)projecten, o.a. nieuwbouw KlokGroep, herontwikkeling perceel Rijksweg 84, dijkversterking, 
inrichting openbare ruimte. Op dit moment is het kernteam van de projectorganisatie bezig met het 
opstellen en/of actualiseren van de afzonderlijke projectplannen. Deze plannen tezamen geven onder 
andere inzicht in de (totaal) opgaven, de betrokkenen partijen, de financiën en de planningen. Gegevens 
die nodig zijn voor inzicht in de samenhang, de raakvlakken en kansen. 

Hart van Mook (deelproject) 
De diverse projecten zullen worden voortgezet (Rijksweg 84, gezondheidscentrum, woonzorg- 
voorziening en inrichting openbaar gebied). 

Herinrichting Kerkstraat 
Een nog niet benoemd project, echter is er in verleden al op voorgesorteerd om de Kerkstraat (en 
Kanaalweg) aan te pakken. Naast de staat van onderhoud is de ruimtelijke kwaliteit gering. Het idee is, 
een integrale aanpak van de openbare ruimte en hierbij nadrukkelijk de bewoners en andere 
belanghebbenden te betrekken. Spin-off kan zijn de gereserveerde gelden voor rioolonderhoud in het 
GRP. 
Bezien zal worden of dit project kan aanhaken aan de ontwikkelingen van het Hart van Mook. 

Woonvisie 
In mei 20 17 hebben we de woonvisie voor onze gemeente vastgesteld. Deze visie zal leidend zijn voor 
onze volkshuisvesting. 

Poluitwerkin gen 
Afhandelen bestuursafspraken landelijk gebied. 



III.  Leren  

la.  We willen dat zoveel mogelijk inwoners meedoen in onze samenleving. Daarom stimuleren wij het 
lidmaatschap van verenigingen. We voeren als experiment een "strippenkaart" in waarmee inwoners 
die willen uitzoeken wat bij hen past, kennis kunnen maken met verschillende (sport)clubs en 
verenigingen. 

b. We willen dat kinderen reeds op jonge leeftijd kennis kunnen maken met (lokale) kunst, cultuur en 
natuur. 
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Staand beleid en lopende zaken 

Projectplan MOVE uitvoeren 
Beweeg coördinator aanstellen en sportactiviteiten opzetten/faciliteren 

Huisvesting  Kandinsky  
Er zijn tot op heden geen middelen vanuit de Algemene Uitkering gereserveerd voor vervangende 
nieuwbouw van het  Kandinsky-college. De locatie in Molenhoek is een nevenvestiging. Indien de situatie 
van nieuwbouw zich voordoet zal de gemeente dat moeten bekostigen. Hiervoor zullen financiële 
maatregelen genomen moeten worden. 



IV.  Werken  E .  a. Om snel internet met glasvezelkabel mogelijk te maken anticiperen wij op regionale ontwikkelingen, 
bij private initiatieven neemt de gemeente een faciliterende rol. 

b. Leegstand op bedrijfslocaties willen we voorkomen. Daar waar mogelijk en wenselijk laten wij 
werklocaties herontwikkelen naar woningbouwlocaties voor zover passend binnen de woonvisie. 

c. De bedrijfsbestemming van de spoorzone gaan we omzetten naar een natuurbestemming. Dit doen 
we in samenhang met het verkeersveilig maken van de Groesbeekseweg in Mook en de 
Heumensebaan en Ringbaan in Molenhoek. 

Voor de noodzakelijke samenhang van functies zoals wonen, werken en verblijven in de omgeving 
van de spoorzone, het Korendal en andere werklocaties houden we de mogelijkheid van uitruil van 
bestemmingen open, 

d We sturen op een gezond economisch klimaat. We stimuleren kleinschalige kwalitatief 
hoogwaardige en duurzame bedrijvigheid die de werkgelegenheid vergroot, ook voor mensen met 
afstand tot de arbeidsmarkt 

e. Wij geven het goede voorbeeld door stageplekken en werkervaringsplaatsen aan te bieden binnen 
de gemeentelijke organisatie. We voldoen minimaal aan de 5%-norm  social  return voor langdurig 
werklozen en arbeidsgehandicapten. Wij stimuleren lokale ondernemers dit voorbeeld te volgen. In 
aanbestedingstrajecten nemen we de  social  return verplichting mee. 

f. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt laten we ervaring opdoen bij verenigingen, in groen-, 
schoonmaak - en onderhoudswerkzaamheden. De aanstelling van een participatiecoach kan het 
proces bevorderen. 

Wij willen minder regels om meer inwoners laten participeren in de samenleving. Dat begint met 
vertrouwen opbouwen bij uitkeringsgerechtigden en maatwerk leveren. We staan daarbij open voor 
experimenten waarbij het resultaat: "minder mensen afhankelijk van een uitkering" voorop staat. Wij 
nemen de ervaringen van andere gemeenten daarin mee. 

g.  
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Staand beleid en lopende zaken 

Samenwerking regio Venlo 
Uitwerken POL thema's bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel 

Samenwerking Bergen, Gennep, Mook en Middelaar 
In de regio Bergen, Gennep, Mook en Middelaar komen tot een toekomstvisie op bedrijventerreinen. 

Revitalisering Korendal 
Voortzetten van de revitalisering van het Korendal in samenspraak met ondernemers. Eventueel 
oprichten van een  BIZ  (Bedrijven Investeringszone) of parkmanagement en het verkrijgen van het 
Keurmerk Veilig Ondernemen. 

Inzet bedriffscontactfunctionaris. 
Aanhalen van contacten met ondernemers door naar buiten treden van de bedrijfscontactfunctionaris. 

Rijk van Nijmegen @ 
Een beweging tussen private en publieke partijen in het Rijk van Nijmegen om de sociaaleconomische 
kracht van de regio zo goed mogelijk te benutten. We moeten de afweging maken of Mook en Middelaar 
hierin blijft participeren. 
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V. Recreëren 

I  a. Het Masterplan Plasmolen gaan we verder uitwerken met als doel Plasmolen aantrekkelijker maken 
voor bewoners, ondernemers en toeristen. Uitgangspunt is: " Niet meer van hetzelfde, maar meer 
kwaliteit". 

b. We geven uiting aan onze cultuurhistorie door kunst (bijvoorbeeld: beeldentuin) meer zichtbaar te 
maken in de openbare ruimte. Dat doen we samen met onze inwoners. Daarvoor nemen we een 
apart budget op in onze begroting. 

c. We gaan het station Mook-Molenhoek promoten als hét groenste station van Nederland. We maken 
er een toeristisch overstappunt (TOP) van met een kiosk (VVV, oplaadpunten en/of fietsverhuur en 
mogelijkheid voor een kopje koffie). 

d. We willen de Maaskade en de oude veerstoep deel laten uitmaken van een aantrekkelijke Maas-
boulevard . Bijvoorbeeld een Maasstrandje en mogelijk een kleine horeca gelegenheid kan die 
aantrekkelijkheid vergroten. Ook het herplanten van bakenbomen zal hieraan bij kunnen dragen 

e. Er is een initiatief om een "streekhuis" te realiseren. Het doel is: De gemeente Mook en Middelaar 
met al haar cultuur-historische pareltjes goed te presenteren aan haar inwoners en toeristen om 
nog aantrekkelijker te worden. Wij steunen dat initiatief en zullen dit waar mogelijk faciliteren. 

Staand beleid en lopende zaken 
Hondenbeleid evalueren 
Hondenbeleid wordt geëvalueerd. 

Renovatieplan groen 
In 2016-2017 is een plan opgesteld voor het verbeteren van het openbaar groen in onze gemeente, met 
specifieke aandacht voor probleemplaatsen. Dit plan wordt geactualiseerd en uitgebreid met het aspect 
duurzaamheid en inwonerparticipatie. 

Samenwerking vrijetijdseconomie regio Venlo 
Actieprogramma vrijetijdseconomie is vastgesteld. Uitwerking van het programma start in 2018. Hierbij 
wordt ingezet op de vijf actielijnen: Vitale verblijfsrecreatie, Vitale dagrecreatie, Vrijetijdslandschap, 
Cross-overs, Regiomarketing . 

Samenwerking Bergen, Gennep, Mook en Middelaar. 
Het gebiedsprogramma wordt aangeboden aan de raden. Het uitvoeringsprogramma wordt komende 
maanden uitgewerkt hierin worden vijf speerpunten gekozen die de komende periode centraal staan. Er 
wordt hierin rekening gehouden met de actielijnen uit het actieprogramma. 

Routestructuren Mook en Middelaar. 
Aansluiten op wandel-, fiets en ruiterroutes van omliggende gemeentes door het aanleggen van een 
knooppuntnetwerk. 

Ontwikkelen TOP(s). 
Ontwikkelen van TOP(s) (Toeristisch Overstappunten) om toeristen te faciliteren en recreatiedruk te 
verdelen. 

Visie Maasheggen 
Afhankelijk van het door de gemeenteraad vast te leggen ambitieniveau zal er aandacht moeten zijn 
voor kennis, capaciteit, prioritering en samenhang met andere projecten in de fysieke omgeving van de 
Maasheggen. 

Pacht en reststroken groen 
Afronding van de pachtzaken en reststrokenbeleid 

Monumenten 
Actualiseren gemeentelijke monumenten en commissie 

  



VI.Samenleven en zorgen 

Gezond leven E  a. Wij willen meer sport- en beweeglocaties in de openbare ruimte (beweegtuin voor jong en oud) in 
alle kernen realiseren. Hierbij maken wij gebruik van de bestaande natuur en openbare ruimte. 

b. We willen de sociale cohesie tussen scholen, buitenschoolse opvang, welzijn, jeugdzorg en 
gemeenschapshuizen versterken. Sportverenigingen kunnen hier een belangrijke rol in spelen. 

I Indien nodig gaan wij dit ook faciliteren. 

c. Wij gaan uit van multifunctioneel gebruik van gemeentelijke accommodaties, zoals sportparken, We 
willen dat deze ook overdag beschikbaar zijn voor het onderwijs en andere activiteiten Dit gaan wij 
faciliteren. 

ei
" d. Wij willen de biodiversiteit en de landschappelijke kwaliteit versterken. Wij willen dat als uitgangspunt 

nemen bij ingrepen in het fysieke domein. In de nieuwe omgevingsvisie zal dit uitgewerkt worden. 
(Voorbeeld : variatie in gemeentelijk groen, planten uitkiezen die waarde hebben voor insecten  etc.)  

Zorgen 

e. Mede door de vergrijzing en ons streven om zorgvragers langer thuis te kunnen laten wonen doen 
steeds meer inwoners een beroep op hulp en zorg. Zij hebben behoefte aan vertrouwde gezichten 
en hulp op maat. Nieuwe initiatieven die meer persoonlijke hulp mogelijk maken zoals lokale "pools" 
voor hulp in de huishouding en andere experimenten gaan wij stimuleren en ondersteunen. 

f. In ons streven om zorg dicht bij huis te organiseren, willen wij in samenspraak met de 
gezondheidscentra bezien of een deel van hun dienstverlening ook op een locatie in Middelaar 
aangeboden kan worden. 

g. We willen dat de toegang tot de zorg laagdrempelig is. 

h. Helaas zijn er nog steeds jongeren die geen opleiding volgen en niet in het bezit zijn van een 
startkwalificatie. Wij streven er naar dat iedere jongere in beeld is en zo nodig begeleid wordt om 
volwaardig te kunnen participeren in de samenleving 

Samenleven 

I. Gemeenschapshuizen vervullen een belangrijke ontmoetingsfunctie in onze kernen. Het gebruik 
daarvan willen wij bevorderen. Dat kan alleen als dat gedragen wordt door de gemeenschap zelf. 
Exploitatie zullen we niet subsidiëren, activiteiten wel. 

j. Initiatieven die ouderen en jongeren meer met elkaar verbinden gaan wij ondersteunen. 

k. We pakken armoede aan. We gaan de sociale kaart actualiseren en een proactieve houding 
bevorderen om tijdig dreigende armoede te signaleren. Bij schuldenproblemen gaan we vroegtijdig 
hulp bieden waarbij wij rekening houden met de privacy van het individu. 

I. Mensen met een beperking ondervinden nog dagelijks belemmeringen. We bevorderen een zo groot 
mogelijke toegankelijkheid binnen de gemeente in al haar facetten. 

Staand beleid en lopende zaken 
Opzetten systeem  monitoring  
Ten behoeve van inzicht en grip op aantallen en kosten bij Wmo, Jeugd en PW en om het beleidsplan 
te kunnen evalueren ontwikkelen van een overzicht met lokale KPI's 

Buitensport voorziening Jeugd 
Onderzoeken mogelijkheden buitensportvoorziening Jeugd in samenwerking met inwoners 
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Preventieve gezondheidsprojecten 
In samenwerking met GGD, school en verenigingen opzetten en uitvoeren preventieve 
gezondheidsprojecten 

Doorontwikkeling doelgroepen vervoer 
Onderzoek doen naar mogelijkheden besparing en beleid en uitvoering hierop aanpassen 

Beleid Hulp bij het Huishouden 
Onderzoek doen naar mogelijkheden besparing en beleid en uitvoering hierop aanpassen 

Verordening WMO/Jeugd 
Verordening en beleid uit 2015 aanpassen aan gewijzigde wet- en regelgeving 

Doorontwikkeling IWGM 
Onderzoek doen naar toekomstige ontwikkeling INTOS/IWGM en mogelijkheden om tekort terug te 
brengen 

Beleid financiële zelfredzaamheid 
Beleidsplan opstellen en vervolgens uitvoeren 

Aanpak verwarde personen 
Opstellen lokaal beleid en inrichten systeem om verwarde personen op een goede manier te kunnen 
signaleren, beoordelen, opvangen en vervoeren 

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 
Uitvoeren lokale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 

Seniorvriendehjke gemeente 
Opstellen beleidsplan en uitvoeren 

VN verdrag personen met een handicap 
Lokale implementatie van gevolgen invoering VN-verdrag 

Bewegen in de openbare ruimte 
Opzetten beweegmogelijkheden voor alle generaties 

Decentralisatie beschermd wonen 
Beleid opstellen en uitvoeren om huidige cliënten beschermd wonen met ingang van 2019 ambulant te 
begeleiden en/of lokaal te kunnen huisvesten 

Een lokale toegang 
Eén toegang opzetten voor alle gemeentelijke voorzieningen Sociaal Domein 

Crisishuisvesting 
In samenwerking met Destion en omliggende gemeenten onderzoeken mogelijkheden 
tijdelijke/crisishuisvesting en opzetten 

Communicatie voorzieningen 
Ontwikkelen verschillende vormen van communicatie om toegang tot ondersteuning/voorziening 
laagdrempelig te maken. 

Doorontwikkeling pleegzorg/steunouders 
Onderzoeken en ontwikkelen mogelijkheden voor lokale, tijdelijke opvang en ondersteuning voor en 
door ouders ter voorkoming van zwaardere jeugdzorg 

Transformatie WMO en Jeugd 
Onderzoeken mogelijkheden besparing (door o.a. preventie en lichte zorg) op het gebied van WMO 
en Jeugd en beleid en uitvoering hierop aanpassen 
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VII  Beschermen  

 

_ 
a. We gaan het handhavingsbeleid aanscherpen. Handhaven is iets dat al onze inwoners aangaat en 

waar wij allemaal een bijdrage aan kunnen leveren o.a. door het voorkomen van overlast. Structurele 
overlast gaat we vaker en beter aanpakken. Bij handhaven moet ook doorgepakt worden, dat vraagt 
niet alleen extra capaciteit maar ook expertise die wij niet in huis hebben. Het budget voor 
handhaving zal daarop worden aangepast. 

 

I  b. We zorgen voor een goede samenwerking van de hulpdiensten. Dit is nodig om effectief en snel te 
kunnen signaleren, aan te pakken en hulp te verlenen, zoals bijvoorbeeld bij huiselijk geweld. 

 

I c. Met preventieve maatregelen kan de veiligheid verbeterd worden. We gaan een wijkveiligheidsplan 
opstellen samen met politie en bewoners om onveilige plaatsen in beeld te brengen en oplossingen 
te bedenken, ook voor onveilige verkeerssituaties. 

Staand beleid en lopende zaken 

Toezicht en handhaving 
Dossier Coatinc 

 

 

      



VIII.  Verplaatsen  

We sturen op een succesvolle Pilot van Brengflex om onze kernen aangesloten te houden op het 
openbaar vervoer. 

In overleg met de provincie gaan wij zorgen dat de snelheid op het stukje rijksweg tussen einde 
bebouwde kom Mook en begin bebouwde kom Molenhoek beperkt wordt tot 50 km. Dit bevordert de 
doorstroming, vermindert de overlast voor aanwonenden en is beter voor het milieu. 

c. Onderdeel van het wijkveiligheidsplan is de verkeersveiligheid, 

i. We geven onze wegen een fysieke inrichting die in overeenstemming is met de ter plaatse 
geldende maximum snelheid,  

ii. We zorgen voor veilige looproutes, goed begaanbare trottoirs en adequate straatverlichting.  

iii. We gaan een nieuw verkeerscirculatieplan opstellen met veel aandacht voor schoolomgeving 
en winkelcentra. Die worden het domein van de voetganger en fietser.  

iv. Op plaatsen waar dat nodig is gaan we woonerven inrichten. Woonerven waar de auto te 
gast is en het langzaam verkeer regeert. 

Verkeersveiligheid op de Heumensebaan en Ringbaan in Molenhoek en Groesbeekseweg Mook 
wordt structureel verbeterd inclusief de aansluiting op het (nieuwe) spoorbruggetje bij de 
Heumensebaan. 

a  
b. 

UI 

Staand beleid en lopende zaken 	 

Herinrichting N271 Plasmolen — aanleg pleisterplaats 
In samenwerking met de provincie Limburg. Op dit moment wordt het schetsontwerp definitief gemaakt, 
inclusief de bijbehorende procedures. Continuproces, geplande uitvoering en afronding in 2020. 

Maatregelen (projecten) verkeersveiligheid 
In navolging van het raadsbesluit 'Trendsportal / mobiliteitsplan' het uitwerken van het pakket aan 
maatregelen / projecten ter verhoging van de verkeersveiligheid en de mobiliteit. Dit voorleggen aan de 
gemeenteraad voor verdere besluitvorming, o. a. over noodzaak maatregelen, vervolgproces, prioritering 
en beschikbaar stellen van budgetten. Flankerend hieraan, het initiatief voor de realisatie van een vrij-
liggend fietspad tussen Molenhoek en Groesbeek (raadsbesluit). 
In 2018 voorleggen aan de gemeenteraad, vervolgproces afhankelijk van de besluitvorming, naar 
verwachting een proces van enkele jaren met aandacht voor inwonerparticipatie. 

Herprofileren Bovensteweg Mook 
Verbeteren bereikbaar, verkeersveiligheid en ruimtelijke kwaliteit. 
Op dit moment in uitvoering, gereed medio 2018, daarna de administratieve afronding subsidie. 

Klimaatstresstest 
Mochten de aandachtpunten en maatregelen die hieruit voorkomen worden opgepakt, vraagt dit de nodige 
aandacht en tijd. Dit voor het proces, de overleggen en afstemmingen hierover. Het is niet uit te sluiten 
dat dit vanuit de regio op de agenda komt te staan. 
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Onderhoud bruggen — brug Witteweg en Cuijksesteeg 
Vooral de brug Witteweg wordt flink onderhanden genomen. Naast de specifieke civieltechnische 
voorbereiding zijn er ook diverse procedures van toepassing en afstemming met de 'omgeving' in verband 
met de afsluiting van de brug. 

Vervangingsplan openbare verlichting 
Een jaarlijks terugkomende inspanning voor het verbeteren van de openbare verlichting, inclusief een 
beperkte afstemming met de 'omgeving'. 

Beleids- beheerplan onverharde wegen 
In toenemende mate vragen bewoners en gebruikers aandacht voor het onderhoud aan de onverharde 
wegen binnen de gemeente. De beheerders zijn zoekende naar maatregelen en budget. Gelet de 
problematiek is intern het idee opgevat om een separaat beleids- beheerplan op te stellen. 

Vernieuwen spoorviaduct Heumensebaan Molenhoek 
Vernieuwen van de spoorbrug in het kader van de Maaslijn verbetering (o.a. elektrificeren). Een 
samenwerking met de provincie Limburg en ProRail, waarbij de nieuwe brug wordt verbreed met een 
strook voor langzaam-verkeer. Naast de specifieke civieltechnische voorbereiding zijn er ook diverse 
procedures van toepassing, het opstellen en aangaan van overeenkomsten en afstemming met de 
'omgeving', o.a. Natuurmonumenten 

Aanleg snelfietsroute Cuijk-Mook-Nijmegen 
De focus ligt vooral op het brugtracé. Een samenwerking met de gemeente Cuijk, met ondersteuning van 
een projectteam van de gemeente Nijmegen. 
Op dit moment loopt de aanbestedingsprocedure van het brugtracé. 

Aanleg fietspad Veldweg 
Betreft het fietspad tussen de onderdoorgang Linden laan tot aan de Veldweg in Mook. De aanleg van het 
pad is opgenomen binnen het brugtracé van de snelfietsroute Cuijk-Mook-Nijmegen. De voorbereiding is 
gereed. Bij de definitieve uitwerking zal ook de omgeving worden betrokken. Uitvoering najaar 2018, 
gereed voor 1 december 2018. 



a. De gemeenteraad ontwikkelt activiteiten om inwoners, waarbij wij de kinderen niet vergeten, meer te 
betrekken bij de lokale politiek door projecten als: "gast van de raad", brainstormsessies met inwoners, 
het digitaal panel en cursussen voor kinderen en jeugd. 

b. Om inwonerparticipatie verder mogelijk te maken gaan wij budgetten vrijmaken. Dit zal grotendeels 
budgetneutraal gebeuren door onttrekkingen aan bestaande budgetten zoals bijvoorbeeld het weg- en 
groenbeheer. 

c. De "avond van de toekomst" die tijdens het proces van totstandkoming van onze toekomstvisie is 
ingezet, gaan we jaarlijks organiseren. We blijven ook gebruik maken van een digitaal panel MM2030 

d. Inwoners worden van meet af aan betrokken bij plannen in hun leefomgeving. Dit geldt ook voor 
kinderen, die wij graag actief willen betrekken bij onderwerpen die hen aangaan. 

e. We ontwikkelen een mobiele versie van de gemeentelijke website 

IX.  Besturen  
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Staand beleid en lopende zaken 
Doorontwikkeling organisatie 
Onder het motto 'betrouwbaar en dienstbaar' wordt gewerkt aan een  MT  visie op de toekomst van de 
ambtelijke organisatie. Belangrijke aspecten in deze doorontwikkeling vormen de verdieping van de 
verschillende (regionale) samenwerkingen, zaakgericht werken, digitalisering, participatie en meer van 
buiten naar binnen werken. 

Inwonerparticipatie 
Uitvoering notitie burgerparticipatie 
Invulling Adviesraad Natuur en Milieu 

Digitaal werken 
De implementatie van de Omgevingswet gaat gepaard met een omvangrijke ICT ontwikkeling, waarbij 
talloze systemen aan elkaar zullen worden gekoppeld. Daarnaast wordt door het Rijk een aantal 
verplichtingen opgelegd omtrent digitale dienstverlening vanwege implementatie van Europese 
regelgeving en vragen regionale samenwerkingen steeds meer om koppeling van (digitale) 
informatiesystemen. Naast het op orde hebben van de verschillende Basisregistraties, bestaat hierdoor 
een noodzaak om zaakgericht en volledig digitaal te gaan werken. Zaakgericht werken vraagt naast een 
investering in middelen ook om een verandering van cultuur en werkprocessen. 
Wat betreft het beschikbaar stellen van gegevens vindt zowel in het Rijk van Nijmegen als Limburg Noord 
de ontwikkeling van een zogenoemd Gegevenshuis plaats waar gegevens worden samengebracht om 
voor ketenpartners meervoudig gebruik mogelijk te maken. Al deze ontwikkelingen vraagt aandacht van 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming en privacybescherming. 

Het besluitvormingsproces zal ook verder ontwikkeld moeten worden en beter moeten gaan aansluiten op 
het volledig papierloos kunnen vergaderen in de toekomst. 
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X. Budgetteren 

a. Basisuitgangspunt is een meerjarig sluitende begroting met een trendmatige verhoging van de OZB 
opbrengst. 

11 b. We gaan een onderzoek instellen naar de noodzaak van de alsmaar oplopende reserves voor het 
onderhoud van het riool. 

c. We houden onze gezonde reservepositie in stand en zorgen dat de risico's zijn afgedekt 

d. Structurele uitgaven worden gedekt met structurele inkomsten. 

e. Als wij genoodzaakt worden tot bezuinigen ontzien we de bestaande activiteiten voor welzijn van 
jeugd en activiteiten die de levendigheid en leefbaarheid in onze kernen bevorderen. 

f. Toeristenbelasting en hondenbelasting worden primair gebruikt ter bevordering van het toerisme 
c.q. bestrijding van overlast door hondenpoep (w.o. uitlaatstroken, -veldjes en losloopveldjes) 

Staand beleid en lopende zaken  
Provinciale ondersteuning 
De provincie heeft ons in de afgelopen jaren ondersteund met ambtelijke capaciteit voor Jeugdzorg 
i.v.m, onze incongruentie. We treden in overleg met de provincie om dit te continueren 



Omgevingsvisie en nieuwe omgevingswet 
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Dit is de concept portefeuilleverdeling. 

Definitieve vaststelling vindt plaats in de constitutionerende vergadering van het nieuwe college van B&W. 

Portefeuilleverdeling 

Ruimte bouwen middelen 
Aandachtsveld.  duurzaamheid 

Geertjan Wienhoven 
Loco 1 

RO 

Hart van Mook 

Hotel de Plasmolen  

OR  

Fietsbrug Molenhoek e.o. 1~~~~11111  
Verkeer en vervoer 

Onderhoud wegen en openbare verlichting 

Openbaar groen 

Milieu  

Afvalverwerking 

Waterketen 
• Riolering 
• Maaswerken 

Financiën 

Begroting, jaarrekening, planning en control 

Belastingen en heffingen 

Grond- en pachtzaken 

Gemeentelijke eigendommen 

  

Karin Peters 
Loco 2  

Wonen werken recreeren 
Aandachtsveld. Inwonerparticipatie 

 

  

Volkshuisvesting 

  

Toerisme en recreatie 

Masterplan Plasmolen 

Kunst en cultuur 

Monumenten 

Archeologie 

Regiovisie BGM 

Natuur en landschap (w.o. Maasheggen) 

Economie 
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Werk en inkomen 

Werklocaties w.o. Korendal  

Economic board  

Inwonerparticipatie 
Dorps- en Wijkraden 

Zorgen leren en verduurzamen 
Aandachtsveld samenwerken 

 

Susan Doorenbos 
Loco 3  

 

Zorg 

Jeugdzorg 

Volksgezondheid 

Onderwijs 

MP Doelgroepenvervoer 

Welzijn 

WMO 

Maatschappelijk vastgoed 

Sport 

Verduurzamen 

Algemeen 

 

Willem Gradisen 
Burgemeester 

Voorlichting en communicatie 

 

Openbare orde en veiligheid 

Veiligheidsregio 

Handhaving 

RUD 

Bedrijfsvoering 

Dienstverlening w.o. KCC 

Juridische zaken 

Samenwerking ( bestuurlijk, inhoudelijke PFO's bij portefeuillehouders)  j 

Regio Venlo  

MGR 	 ~~I 
GO Arnhem-Nijmegen 

Euregio 
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