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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
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TER SPRAKE

Afscheid van meer dan 31 jaar ervaring
Op 18 mei jl. is er afscheid genomen van  
3 wethouders die lang deel hebben uitgemaakt 
van het dagelijks bestuur van onze gemeente. 
In totaal hebben ze met elkaar ruim 31 jaar 
ervaring in het College van B&W. Het gaat om 
de inmiddels voormalige wethouders Geertjan 
Wienhoven (ruim 12 jaar wethouder en 4 jaar 
raadslid), Karin Peters (ruim 12 jaar wethou-
der) en Pepijn Baneke (bijna 7 jaar wethou-
der en 4 jaar raadslid). Zij werden uitgebreid 
toegesproken door burgemeester Willem  
Gradisen. U kunt de volledige toespraken  
teruglezen op:
www.mookenmiddelaar.nl /afscheid-van-
meer-dan-31-jaar-ervaring 

Geertjan Wienhoven
Geertjan Wienhoven was wethouder in de 
periode van 2006 tot 2011 en wederom 
vanaf 2014. Hij heeft in de ruim 12 jaar 
wethouderschap altijd zware en deels maat-
schappelijk gevoelige portefeuilles op zich 
genomen. Veel dossiers wist hij tot een goed 
einde te brengen. Denk aan: de invulling van 
het Hart van Mook, inclusief het realiseren 
van de woonlocatie Mookerhof, het oppakken 
(en aankopen) van het voormalige Centra- 
pand, de vernieuwde Maaskade in Mook, 
het recent geopende Landgoed in de Kuil, 
het recent geopende hospice, de natuurbe-
graafplaats en tal van woningbouwplannen. 
Maar bijvoorbeeld ook: de discussie over het 
grondstoffenplan en de nieuwe manier van 
afval inzamelen, de hoogwaterbescherming 
en stevige discussies over de Lob van Gen-
nep. Gradisen benadrukte overigens dat het 

bij al deze onderwerpen om collegiale beslui-
ten binnen het College is gegaan. “Waarbij 
het wel absoluut waar is dat veel tot stand is 
gekomen door de drive en het doorzettings-
vermogen van Geertjan Wienhoven.”

Karin Peters    
Karin Peters was wethouder voor onze ge-
meente van 2006 tot 2011 en daarna op-
nieuw vanaf 2014. Als wethouder sociaal 
domein stond ze voor een stevige klus toen 
het sociaal domein (in 2015) in volle omvang 
naar de gemeente werd gedecentraliseerd. 
Natuurlijk was ze al in de eerste periode ver-
trouwd geraakt met portefeuilles als welzijn 
en zorg, maar nu werd deze portefeuille met 
de WMO, de jeugdzorg en het WerkBedrijf 
een fors deel van de gemeentebegroting.  
Karin Peters heeft hier hard aan getrokken. 
In 2018 wilde ze na 8 jaar sociaal domein 
een andere keuze maken. Het werden de 
portefeuilles wonen, werk en economie.  
Met daarbinnen onderdelen als werk en in- 
komen en economie met toerisme en re-
creatie, Masterplan Plasmolen, kunst en 
cultuur, monumenten, archeologie, natuur 
en landschap (waaronder Maasheggen), de 
Regiovisie Bergen Gennep en Mook en Mid-
delaar, de werklocaties waaronder Korendal 
én inwonersparticipatie. Ze liet regelmatig 
haar gezicht zien bij ondernemers, ook in 
coronatijd. 

Pepijn Baneke
Pepijn Baneke was wethouder van 2014 tot 
2018 en opnieuw vanaf 2019, wat hij com-

bineerde met het Statenlidmaatschap van 
de Provincie Limburg. Hij beheerde in zijn 
eerste periode portefeuilles zoals econo- 
mische zaken, bedrijventerreinen, recreatie  
en toerisme, verkeer en vervoer en de ge-
meenschapshuizen. In 2019 nam hij de zorg 
onder zijn hoede, met daarin jeugdzorg, 
volksgezondheid, onderwijs, doelgroepen- 
vervoer, minimabeleid en vluchtelingen. 
Verder welzijn met de WMO, maatschappelijk 

vastgoed en sport. En: duurzaamheid. Een 
stevig pakket, waarbij het sociaal domein 
steeds meer financieel onder grote druk is 
komen te staan. Een belangrijke verdienste 
als wethouder is dat hij onder andere aan 
de basis heeft gestaan van de snelfietsroute 
en de brug voor langzaam verkeer over de 
Maas. Hij was verder als wethouder binnen 
het College de vooruitgeschoven post in de 
regio Arnhem-Nijmegen. 

1 juni: lezing over 
(het voorkomen van) 
voetblessures

Beweegspreekuur 

28 mei: kom snuffelen op 
het Beweeg- & Cultuurplein

Onze voeten zijn belangrijke fundamenten 
van ons lichaam. Daar staan en lopen we 
op. Wanneer het niet goed gaat met onze 
voeten, kan dat essentiële gevolgen heb-
ben voor de rest van ons lichaam. Wees 
deze klachten voor en kom luisteren naar 
Jos de Jager en Liesbeth Dijkhoorn (podo-
logen) van Footsupport op woensdag 1 juni 
om 15.00 uur in het Môks Café in Mook. 

Ze geven uitleg over voetblessures (ook 
i.v.m. diabetes), hoe ze te voorkomen 
en waarop u kunt letten als u schoenen 
koopt. De lezing is gratis en duurt onge-
veer een uur. We zien u graag! Aangebo-
den door het Beweegcollectief Mook en 
Middelaar.

Vraagt u zich af welke beweegactiviteiten 
voor u geschikt zijn? Twijfelt u of een acti-
viteit bij uw mogelijkheden past? Laten we  
samen gaan kijken welke mogelijkheden er 
voor u zijn in onze gemeente. De beweeg-
coach voorziet kosteloos u van een persoon-
lijk advies. 

Kom naar het inloop beweegspreekuur op:

• 8 juni 
 Molenhoek, de Wieken 15.00 - 16.00 uur

• 27 juli 
 Middelaar, de Koppel 13.00 - 14.00 uur

• 10 augustus 
 Mook, Maasstaete 13.00 - 14.00 uur

Meer informatie: Imke Bonnamy, 
06 - 41 01 81 38 of:
info@imkebonnamy-sport.nl

Op zaterdag 28 mei 2022 vindt voor de eerste 
keer het Beweeg- & Cultuurplein plaats. 
Locatie: ’t Môks Café. Een ontmoetings- 
moment tussen cultuur en alles wat te maken 
heeft met bewegen en gezondheid. 

Het initiatief is afkomstig van Imke Bonna-
my, Beweegcoach Senioren Mook en Mid-
delaar en mogelijk gemaakt door het lokaal 
sportakkoord. Heeft u vragen of weet u niet 
wat u zou willen doen in uw eigen gemeente 
op het gebied van sport en cultuur, kom dan 
snuffelen op zaterdag 28 mei vanaf 10.30 - 
14.30 uur. 

Wethouder Dillerop zal ook aanwezig zijn. 
Verschillende activiteiten zullen zich presen-
teren en muziek zal alles gezellig aankleden! 
Kortom een aanrader. Meer informatie: 
Imke Bonnamy via  06 - 41 01 81 38 of: 
info@imkebonnamy-sport.nl 

Kent u iemand die een lintje verdient?
Kent u iemand die zich jarenlang belangeloos heeft ingezet voor de samenleving? Aarzel dan 
niet en draag deze persoon voor, voor een Koninklijke Onderscheiding. Het vraagt best wat van 
de aanvrager en de mensen die de aanvraag ondersteunen. Maar: het is ook een heel bijzondere 
verrassing als de burgemeester volgend jaar met een waardevolle onderscheiding klaarstaat.

Afspraak maken
Wilt u een aanvraag indienen voor een lintje, zet dan alvast voor uzelf op een rijtje om welke 
vrijwillige activiteiten en periodes het gaat. De gemeente kan u helpen om te beoordelen of de 
voordracht kans van slagen heeft. Maak hiervoor een afspraak met het bestuurssecretariaat 
van de gemeente Mook en Middelaar: Nicole Valckx-van der Horst, tel. 024 - 696 91 11, 
e-mail: bestuurssecretariaat@mookenmiddelaar.nl

Voorstelformulier
Is er voldoende aanleiding om over te gaan tot de voordracht, dan krijgt u een voorstelformu-
lier. Vul dit vóór 15 juli in, met: 
1. exact alle activiteiten én de periodes van die activiteiten;
2. een toelichting per activiteit;
3. per activiteit een brief met uitleg van mensen die de aanvraag ondersteunen.

Tussentijdse onderscheidingen
Naast de traditionele lintjesregen kunt u ook op een ander moment in het jaar iemand voor-
dragen voor een Koninklijke Onderscheiding. Bijvoorbeeld ter gelegenheid van een jubileum 
of pensioen. Hiervoor gelden dezelfde stappen. Zorg ervoor dat u zo’n verzoek minimaal 6 
maanden van te voren indient.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.lintjes.nl 
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OPENBARE BEKENDMAKINGEN
De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op onderstaande adressen. 
Aanvullende informatie kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad
De bekendmakingen liggen 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.

VERLEENDE APV-VERGUNNING
• 15 juni 2022 voor Vervoersdag Kommee door gemeente Mook en Middelaar nabij station  
 Molenhoek.

BINNENGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
• Beethovenstraat 8 Molenhoek plaatsen dakkapel.
• Hoeveveld 43 Molenhoek plaatsen carport.

VERLEENDE GELUIDSONTHEFFING APV
• Voor benefietbijeenkomst door Stichting Pandipieri aan de Bovensteweg te Mook.

VERLEENDE APV-VERGUNNING
• 16 en 17 juli 2022 voor promotie Gofiber door Gofiber in Winkelcentrum Molenhoek en  
 Mook.

xProgramma Energiecafé

Samen anders inzamelen! Denkt u met ons mee?

• 13 juni, 11 juli
 Vraag het de energiecoach. Ook voor een toelichting op de warmtescan. Open inloop,  
 19.45 - 21.00 uur, LOP Molenhoek. 

• t/m juni 
 Spreekuren en adviesgesprekken voor huurders van woningen in de gemeente. Hoe kunt  
 u de geschenkbon van de gemeente het best besteden. Wilt u een groepsbijeenkomst  
 voor u en uw medehuurders van eenzelfde soort woning? 
 Meld u bij menno.arendz@energiecafemookenmiddelaar.nl

• 15 september 
 Thema-avond over energie besparen. Reserveer alvast in uw agenda, nadere informatie  
 volgt.

Kijk voor meer informatie en voor de agenda op www.energiecafemookenmiddelaar.nl

Om de aarde goed achter te laten voor de volgende generatie, is het belangrijk dat we zoveel 
mogelijk waardevolle grondstoffen uit ons afval halen. Het Rijk stuurt daarom aan op een 
transitie van afval naar grondstof om de economie meer circulair te maken. Streven: een af-
valloze samenleving in 2050. Mook en Middelaar heeft dit streven vertaald naar 30 kg afval 
per persoon en 75% afvalscheiding in 2030. In 2021 zaten we op 107 kg afval per persoon. 

Stap voor stap
In Mook en Middelaar gaan wij in de komende twee jaar stap voor stap zo veel mogelijk 
ons afval scheiden. Dit is nodig om grondstoffen, kosten en energie te besparen. Wist u 
dat ongeveer 94% van het huishoudelijk afval nog bruikbaar is? Bijna al uw afval kunt u 
scheiden, zo houdt u minder restafval over. En dat is weer goed voor het milieu, maar ook 
voor uw portemonnee. Kortom; een win-win situatie. 

Samen met inwoners
Dit begint met het scheiden van zoveel mogelijk afval. Het is belangrijk dat afvalscheiding 
voor de inwoners van Mook en Middelaar zo makkelijk, duurzaam en betaalbaar mogelijk 
is. En daar hoort ook maatwerk bij. De gemeente wil daarom samen met inwoners kijken 
hoe we het afval anders gaan inzamelen. Tenslotte beschikt u over de lokale kennis van 
uw eigen buurt of wijk. 

Werksessies ‘anders inzamelen’
Denkt u graag mee over hoe we ons afval anders inzamelen? Bijvoorbeeld over de loca-
ties in een gebied die het beste geschikt zijn voor ondergrondse containers. De gewenste 
openingstijden van de milieustraat. Hoe we beter GFT kunnen scheiden. Maar ook: welke 
knelpunten er zijn waarvoor een oplossing op maat moet worden gezocht. 
Meld u dan vóór 6 juni aan voor de werksessies ‘anders inzamelen’. 
De werksessies staan gepland op woensdagavond 15 juni, woensdagavond 6 juli en maan-
dagavond 5 september tussen 17.30-21.00 uur. (Voor een versnapering wordt gezorgd). 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen aan duurzaam@mookenmiddelaar.nl 
Vermeld hierbij uw contactgegevens en de straat of wijk waarin u woont. We streven ernaar 
dat alle kernen van onze gemeente goed vertegenwoordigd zijn. U ontvangt na uw aanmel-
ding een bevestigingsmail van de gemeente met meer informatie.

Informatieavonden
Behalve deze 3 werksessies zullen we in de loop van het project ook inloop informatie- 
avonden (voor omwonenden) organiseren. De besluitvorming over anders inzamelen vindt 
u op www.mookenmiddelaar.nl/tijdlijn-afvalinzameling 

Sinds 1994 bestaat er een vriendschapsband tussen de Tsjechische gemeente Pribyslav en 
Mook en Middelaar. In de loop van die jaren zijn er diverse contacten ontstaan tussen vereni-
gingen en inwoners uit beide gemeenten. Jaarlijks vinden er bijvoorbeeld over en weer ont-
moetingen plaats tussen scouts. Er zijn tevens contacten vanuit onder andere Eendracht en de 
lokale brandweer. De afspraak is gemaakt dat per bestuursperiode van twee jaar ontmoetingen 
zijn tussen beide gemeentebesturen en de stichtingen die in Mook en Middelaar en Pribyslav de 
contacten voorbereiden. 

Bezoek
In 2021 zou er een bezoek vanuit Mook en Middelaar plaatsvinden. In verband met corona is 
dat verplaatst naar 19 t/m 22 mei 2022. Overigens betekent dat een dag heen en een dag 
terugrijden. Vanuit de stichting Pribyslav namen drie bestuursleden deel, evenals van het 
College van B&W, namelijk burgemeester Willem Gradisen en de wethouders Ton Herings en 
Frank Dillerop. 

Programma
Men had in Pribyslav voor een goed inhoudelijk programma gezorgd. Met onder andere een 
bezoek aan het bosgebied rond Pribyslav, waar houtwinning voor de regionale economie van 
groot belang is. De houtproductie is momenteel een probleem als gevolg van de zogenaam-
de letterzetter, een kever die uiterst schadelijk is voor door droogte verzwakte naaldbomen.  
Burgemeester Martin Kamarad, de Tsjechische collega van Willem Gradisen, heeft eerder in 
de bosbouw gewerkt en wist er veel over te vertellen. Verder stond onder meer op het pro-
gramma een bezoek aan een compleet nieuw gebouwd technieklokaal voor de basisschool. 
Het is de bedoeling kinderen vanaf 9 of 10 jaar al jong te enthousiasmeren voor techniek en 
informatietechnologie. 

Uitnodiging
Uiteraard is er daarnaast in de gesprekken veel aandacht besteed aan de oorlog in Oekraïne 
en de opvang van vluchtelingen in Pribyslav. Een leerzaam gespreksonderwerp omdat beide 
gemeenten met die vluchtelingen te maken hebben. Tevens is vanuit Pribyslav het voornemen 
bekendgemaakt om in 2024 het 30-jarig bestaan van de vriendschapsband in Tsjechië te 
gedenken en te vieren.

Gemeentehuis gesloten

Andere ophaaldagen afval met Pinksteren

Bezoek aan zustergemeente Prisbyslav

In verband met 2e Pinksterdag is het gemeentehuis gesloten op 6 juni 2022. 

Op Tweede Pinksterdag, maandag 6 juni, 
haalt Dar in de gemeente Mook en Middelaar 
geen afval op. Wanneer Dar wel op uw 
huisadres langskomt, vindt u in de Dar app 
of op de digitale afvalwijzer via 
www.dar.nl/afvalwijzer  

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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