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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

INFORMATIEPAGINA

TER SPRAKE

Tijdens de Ontmoetroute wandelen we samen en werken we aan een beter zelfbeeld, meer ver-
trouwen en opkomen voor jezelf. Op de startlocatie worden de deelnemers eerst met een kop 
koffie of thee ontvangen en kunnen zij met elkaar kennismaken.

Voor de locatie LOP in Molenhoek wachten we nog op genoeg inschrijvingen (woensdag 14.30 
uur). Op de andere twee locaties zijn we al volop aan het wandelen. Woensdag om 10 uur bij 
het Hart van Mook en op donderdag om 9.30 uur bij de Koppel in Middelaar. 
U kunt contact opnemen met Imke Bonnamy, Beweegcoach Mook en Middelaar via 06 - 410 
18 138 of mail naar info@imkebonnamy-sport.nl 

Kom kennismaken met de ontmoetroute!

Verkiezingsuitslagen Mook en Middelaar
De uitslag van de gemeenteraadsverkiezin-
gen 2022 is op 21 maart officieel gemaakt. 
Met een opkomstpercentage van 63,2% 
vormt onze gemeente een van de positieve 
uitzonderingen binnen Nederland. Van de 
stemgerechtigden kozen er 1.194 voor DGP, 
1.011 voor VVD, 1.011 voor PvdA, 756 voor 
GroenLinks en 150 voor CDA. 

 13 zetels verdeeld
 De zetelverdeling komt hiermee op:

 • DGP 4
 • VVD  4
 • PvdA   3
 • GroenLinks   2
 • CDA  0

DGP blijft grootste partij, VVD tweede
Dorpsgroepering Pouwels (DGP) is de groot-
ste partij gebleven. Deze partij kreeg 28,3% 
van de stemmen. Dat betekent wel in het 
aantal stemmen een (lichte) daling ten op-
zichte van de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2018: toen haalde DGP 30,3% van de 
stemmen (ook 4 zetels). Als tweede partij 
eindigde de VVD, die een winst boekte en 
uitkwam op 26,1% van de stemmen. Dit is 
beloond met 1 zetel meer in de gemeente-
raad. Dat was 4 jaar geleden nog 19,1% (3 
zetels). De PvdA haalde (iets) minder stem-
men dan bij de vorige verkiezingen en is de 
derde partij met 24,0% van de stemmen. 
Dit was 4 jaar geleden 25,1% van de stem-
men (3 zetels). Daarna volgt GroenLinks met 
17,9% van de stemmen. Dit was bij de vorige 
verkiezingen 18,3% (2 zetels). Het CDA haalde 

3,6% van de stemmen. Dit was in 2018 nog 
7,2% en toen goed voor 1 zetel. Het CDA 
maakt door deze uitkomst nu geen deel meer 
uit van de gemeenteraad. 

Wat gaat er nu gebeuren?
Nu de inwoners hun stem hebben laten ho-
ren, gaan alle verkozen partijen rond de ta-
fel om te overleggen hoe te komen tot een 
nieuw dagelijks bestuur (ofwel het College 
van Burgemeester en Wethouders) om onze 
gemeente te besturen. Een dagelijks bestuur 
moet altijd kunnen rekenen op het vertrou-
wen van (een meerderheid van) de leden van 
de gemeenteraad. Door de samenwerkende 
partijen wordt afgesproken welke doelen 
ze willen bereiken in de komende vier jaar.  
Er wordt daarvoor overlegd over een inhoude-
lijk programma.  

Verkiezingen

www.mookenmiddelaar.nl                          @MookMiddelaar                          www.facebook.com/gemeentemookmiddelaar 

WAAROVER PRATEN WIJ

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

RAADSVERGADERINGEN 29 MAART EN 30 MAART 2022

Afscheid gemeenteraad
Op dinsdag 29 maart 2022 om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad in een openbare ver-
gadering in de raadzaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom om bij deze verga-
dering aanwezig te zijn.

De raadsverkiezingen die hebben plaatsgevonden op 14, 15 en 16 maart jl. vormen de basis 
voor een nieuwe bestuursperiode en de start van een nieuwe raad. Dinsdag 29 maart a.s. 
is de laatste raadsvergadering van de gemeenteraad die op donderdag 29 maart 2018 is 
geïnstalleerd. Het is daarmee de afsluiting van de bestuurlijke periode vanaf 2018 tot heden.
In het bijzonder zal aandacht worden besteed aan de vertrekkende raadsleden. Na afloop van 
de raadsvergadering is er gelegenheid om persoonlijk afscheid van hen te nemen. Uiteraard 
zijn in het bijzonder partners, familieleden, vrienden en andere bekenden van degenen die 
afscheid nemen van harte welkom om deze raadsvergadering bij te wonen. 

Agenda raadsvergadering 29 maart 2022
1. Opening 
2. Vaststellen agenda
3. Rechtmatigheid verkiezingen
4. Besluit tot toelating raadsleden 
5. Afscheid vertrekkende raadsleden
6. Sluiting

Installatie nieuwe gemeenteraad
Op woensdag 30 maart 2022 om 19.30 uur komt in de raadzaal van het gemeentehuis de 
gemeenteraad in nieuwe samenstelling bijeen. Op basis van de uitslag van de gemeente-
raadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart jl. worden dan de nieuw gekozen gemeenteraads-
leden geïnstalleerd. Zij leggen de eed of belofte af, hetgeen een voorwaarde is om als raads-
lid aan de slag te kunnen. U bent van harte welkom om bij deze vergadering aanwezig te zijn.
Na afloop is er gelegenheid om de raadsleden persoonlijk te feliciteren met hun benoeming. 
Uiteraard zijn in het bijzonder partners, familieleden, vrienden en andere bekenden van harte 
welkom om deze bijzondere installatievergadering bij te wonen.  

Agenda raadsvergadering 30 maart 2022
1. Opening 
2. Vaststelling agenda
3. Beëdiging raadsleden
4. Sluiting

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. 

BINNENGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
• Hijlekamp 3 Mook verbouw bestaand woonhuis. 

INGETROKKEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
• Eindweg 9 Middelaar plaatsen tijdelijke woonunit.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
• De Bongerd 71 Molenhoek verbreding dakkapel voorzijde. 
• Kastanjelaan 3 Molenhoek verduurzamen woning d.m.v. dakraam, raamkozijn en zonne- 
 panelen.
• Rijksweg N271, hectometerpaal 117.6 tot 122.0 voor ‘Werk of werkzaamheden uitvoeren’,  
 ‘Weg aanleggen of veranderen’ en ‘Uitrit aanleggen of veranderen’, ten behoeve van een  
 duurzame en veilige inrichting van de N271, tracédeel Plasmolen. 

VERLEENDE APV-VERGUNNING
• 12 juni 2022 voor rommelmarkt door CV de Meulenwiekers in Molenhoek. 
 Eerder gepubliceerd met datum 27 maart 2022. Datum is gewijzigd.
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