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Afscheid van vier gemeenteraadsleden
Op dinsdag 29 maart jl. is tijdens de laatste 
raadsvergadering van de gemeenteraad in 
‘oude samenstelling’ afscheid genomen van 
vier raadsleden. Burgemeester mr. drs. W. 
Gradisen, heeft hen middels een persoonlijke 
toespraak onder publieke belangstelling van 
familie, vrienden en partijgenoten bedankt 
voor hun inzet voor onze gemeente. Het be-
treft in alfabetische volgorde de raadsleden 
François Jongen (CDA), Geoffrey van den 
Honert (DGP), Marcel Kamp (GroenLinks) en 
Fred van Santwijk (Natuurlijk Groen). De bur-
gemeester keek tevens terug op een bijzon-
dere raadsperiode met zowel de coronacrisis, 
het onverwachte hoog water medio 2021 als 
recent de huidige instroom van vluchtelingen 
uit Oekraïne.

FRANÇOIS JONGEN (CDA)

De heer François Jongen is tussentijds in de 
gemeenteraad begonnen. Hij is als raadslid 
geïnstalleerd op 11 december 2014. Dat 
wil zeggen ongeveer negen maanden na de 
raadsverkiezingen in maart 2014. Hij stapte 
als het ware in een rijdende trein en moest dat 
doen als enige éénpersoonsfractie in de raad. 

Klassieke oudheid
De heer Jongen is ongeveer 45 jaar geleden 
vanuit Limburg, waar hij is opgegroeid, ge-
schiedenis gaan studeren in Nijmegen. Met 
daarbij een speciale interesse voor de klas-
sieke oudheid. Na een aantal verhuizingen is 
hij al zo’n 30 jaar inwoner van de gemeente 
Mook en Middelaar.

Actief op bestuurlijk gebied
In die periode is de heer Jongen zowel bin-
nen als buiten de gemeente actief geweest 
op bestuurlijk gebied. Zo was hij onder an-
dere secretaris van de dorpsraad in Molen-
hoek. Zijn motivatie om de lokale politiek in 
te gaan, verwoordde hij als volgt: “iets bij-
dragen aan onze gemeenschap en interesse 
in de binnenkant van de politiek was mijn 
motivatie”. 

Politicus van de nuances
Aan zijn inbreng in de gemeenteraad was zijn 
achtergrond als historicus merkbaar. Of zo-
als burgemeester Gradisen het verwoordde: 
“hoe iets tot stand is gekomen zit inmiddels 
in je genen. Daarnaast kun je tal van lokale 
politieke vraagstukken enigszins vanuit een 
filosofische en cultuurhistorische achter-
grond benaderen”. Hij omschreef de heer 
Jongen als “een politicus van de nuances, 
van het wegen van de argumenten pro en 
contra”. De wereld is bij hem niet “zwart-
wit”. 

Openhartig over twijfels
De heer Jongen kon ook openhartig zijn 
over zijn twijfels bij een voorstel. Iets dat 
niet iedere politicus makkelijk doet. Twijfel 
is doorgaans een waarde die in de politiek 
lager scoort. De burgemeester citeerde van-
uit de klassieke oudheid een uitspraak van 
de filosoof Aristoteles, dat twijfel juist een 
kracht kan zijn. Van Aristoteles is bekend de 
uitspraak: “twijfel is het begin van wijsheid”. 

Oriëntatie op veel onderwerpen
Als enige éénpersoonsfractie in de gemeen-
teraad heeft de heer Jongen zich ruim zeven 
jaar moeten oriënteren op elk onderwerp: 
van het ruimtelijk domein tot het sociaal  
domein van zorg en werkgelegenheid, van  

financiën tot duurzaamheid en milieu en van 
toerisme en recreatie tot openbare orde en 
veiligheid. Hij had zitting in vrijwel elke com-
missie binnen de gemeente. Daarnaast was 
hij ook nog actief namens de gemeenteraad 
in samenwerkingsverbanden in zowel de pro-
vincie Gelderland als de provincie Limburg.

CDA-geschiedenis
De burgemeester memoreerde dat het bij-
zonder en historisch is dat een partij als het 
CDA, met als voorganger in de gemeente 
Mook en Middelaar de KVP (de Katholieke 
Volkspartij), uit de gemeenteraad is verdwe-
nen. Een partij met een rijke geschiedenis in 
Mook en Middelaar. Gradisen noemde daar-
bij onder andere de naam van Tineke Lod-
ders. Landelijk een grote naam binnen het 
CDA in de jaren ’70. Bovendien is mevrouw 
Lodders in Mook en Middelaar ook nog wet-
houder geweest. De heer Jongen heeft bijge-
dragen aan die bijzondere CDA-geschiedenis 
in onze gemeente, op een wijze die past bij 
die katholieke politieke traditie. Iedere in-
woner heeft tevens kunnen zien hoezeer de 
heer Jongen zich bijvoorbeeld bij de cam-
pagne voorafgaand aan deze raadsverkiezin-
gen heeft ingezet voor zijn partij. De burge-
meester bedankte de heer Jongen met een 
afscheidscadeau en bloemen voor zijn ruim 
zeven jaar inzet als gemeenteraadslid voor de 
gemeente Mook en Middelaar. 

GEOFFREY VAN DEN HONERT (DGP)

De heer Geoffrey van den Honert is als raads-
lid beëdigd tijdens de installatievergadering 
van de indertijd nieuw verkozen gemeente-
raad op 29 maart 2018. Daarvoor was hij al 
actief als commissielid. In 2017 is hij actief 
lid geworden voor de DGP. Hoewel niet ge-
boren in onze gemeente, is hij hier wel geto-
gen. In 1991, op 3-jarige leeftijd, is Geoffrey 
van den Honert met zijn ouders inwoner van 
Mook geworden. Hij kent de gemeente dus 
van binnenuit. Na de basisschool in Mook 
heeft de heer Van den Honert vervolgens de 
middelbare school (grafische vorming) door-
lopen in Cuijk en daarna een hbo-opleiding 
media in Breda. Zijn werk vond hij, al enige 
tijd geleden, in Amsterdam bij MTV. Dat be-
tekent, hoewel in coronatijd minder, vanuit 
Mook op en neer reizen naar Amsterdam. 
Amsterdam is wat betreft reizen een extra 
belasting. Hoewel hij in de trein al wel zijn 
raadsstukken kon lezen. 

Verhuizing naar Utrecht
Inmiddels is bekend dat de heer Van den 
Honert gaat verhuizen naar Utrecht. Dit is 
de reden voor zijn afscheid als raadslid. Hij 
heeft zich in onze gemeenteraad enthousiast 
ingezet. Kenmerkend voor hem als raads-
lid, zo memoreerde burgemeester Gradisen, 
is dat hij “geen fan is van lang vergaderen 
en onnodig om de hete brei heen draaien”. 
Als het aan hem ligt is het motto: “vergader 
kort en kernachtig”. Op grond van de inhoud 
ging zijn aandacht als raadslid met name uit 
naar de doelgroep jongeren. Vooral het in de 
gemeente kunnen blijven wonen van jonge-
ren die dat willen, was voor hem van groot 
belang. Overigens hadden ook andere on-
derwerpen zijn interesse, zoals goede zorg, 
recreatie en participatie. De burgemeester 
bedankte de heer Van den Honert met een 
afscheidscadeau en bloemen voor zijn vier 
jaar inzet als gemeenteraadslid voor de ge-
meente Mook en Middelaar. 

MARCEL KAMP (GROENLINKS)

De heer Marcel Kamp is nog niet zo lang ge-
leden als raadslid beëdigd, in de raadsver-
gadering van 16 december 2020. Hij stapte 
toen op een al geruime tijd rijdende trein. 
Burgemeester Gradisen memoreerde dat hij 
indertijd in coronatijd op anderhalve meter 
afstand een fysieke afspraak heeft gemaakt 
om nader met elkaar kennis te maken. De 
heer Kamp was toen nog erg druk met een 
flink project, waarbij hij werkte aan een 
boekwerk bedoeld voor het onderwijs. 

Biologie
Hoewel de heer Kamp vanuit Nijmegen in 
2009 heeft gekozen voor de woonplaats 
Mook, liggen zijn wortels in Limburg. Hij is 
geboren en getogen in Maastricht en heeft al 
jong inspiratie opgedaan voor het mooie vak 
biologie. Zijn oudoom in Maastricht was bio-
loog en in die tijd ook al activistisch. Die stu-
die is de heer Kamp gaan doen in Nijmegen, 
waar hij ongeveer 40 jaar heeft gewoond. 

Onderwijs tweede passie
Op 22-jarige leeftijd werd hij vervolgens bio-
logieleraar in Arnhem. Het onderwijs werd 
zijn tweede passie. Dat breidde zich daar-
na uit naar het opleiden van leraren en on-
derwijsonderzoek aan de universiteiten van 
Utrecht en Nijmegen. Naast educatie en 
onderwijs, gaat de zorg voor de natuur hem 
sterk aan het hart. Zo is hij medeoprichter 
van www.bosrijk.nl, een werkgroep die de 
bossen tussen Nijmegen, Mook en Kleef na-
tuurlijk wil beheren. 

Zorgen voor mensen en zorgen voor natuur
Burgemeester Gradisen memoreerde dat in 
de gemeenteraad de “rode draad” van de 
heer Kamp, net als in zijn vroegere baan, 
vooral was het zorgen voor mensen en zor-
gen voor natuur. Of zoals de heer Kamp dat 
eerder zelf verwoordde: “mensen kunnen 
niet zonder gezonde natuur”. De interesse 
voor het raadswerk was al gegroeid voor zijn 
raadslidmaatschap. Hij was namelijk al eni-
ge jaren actief in de raadscommissies. Eind 
vorig jaar moest de heer Kamp, na een jaar 
raadslidmaatschap, onverwacht het fractie-
voorzitterschap van GroenLinks overnemen. 
De burgemeester memoreerde dat hij daar-
over bij die eerste algemene beschouwingen 
openhartig sprak. Marcel Kamp begon toen 
met de woorden: “Als relatief groentje in de 
gemeentepolitiek ben ik compleet overvallen 
door de afsplitsing in mijn partij GroenLinks”. 

Politiek groentje
De burgemeester beëindigde zijn persoonlij-
ke toespraak met de woorden dat de heer 
Kamp als ‘politiek groentje’ zich er goed 
doorheen heeft geslagen. Zijn bijdragen 
in de Mookse gemeenteraad waren rustig, 
goed voorbereid en weloverwogen. De bur-
gemeester bedankte de heer Kamp met een 
afscheidscadeau en bloemen voor zijn bijna 
anderhalf jaar inzet als gemeenteraadslid 
voor de gemeente Mook en Middelaar. 

FRED VAN SANTWIJK (NATUURLIJK GROEN)
Tenslotte werd afscheid genomen van de 
heer Fred van Santwijk, die als raadslid is 
beëdigd tijdens de installatievergadering van 
de indertijd nieuw verkozen gemeenteraad op 
29 maart 2018. Daarvoor was hij al actief als 
commissielid. Na de benoeming op 15 mei 

2018 van fractievoorzitter mevrouw Susan 
Doorenbos tot wethouder, kon hij direct 
aan de slag als fractievoorzitter voor Groen-
Links. Tot en met november 2020 vormde hij 
die fractie met mevrouw Wies van Keulen. Zij 
is, na een zelfgekozen afscheid in december 
2020, opgevolgd door de heer Marcel Kamp.

Bijzondere periode
Het is voor de heer Van Santwijk als frac-
tievoorzitter een bijzondere periode geweest. 
Niet alleen vanwege het snelle fractievoor-
zitterschap, maar ook vanwege die tussen-
tijdse wisseling in de fractie. Eerder speelde 
helaas het uitvallen van wethouder mevrouw 
Susan Doorenbos als gevolg van ziekte. En 
daarna de tijdelijke en vervolgens reguliere 
vervanging van haar door Pepijn Baneke, die 
gelukkig eerder ervaring als wethouder had 
opgedaan.  

Motivatie
De motivatie van de heer Van Santwijk om 
zich in te zetten als raadslid voor de gemeen-
te Mook en Middelaar verwoordde hij zelf met 
de woorden: “het kleine verschil maken”. 
Van een bioloog, opgeleid aan de Radboud 
Universiteit, en tevens oud-directeur van het 
Milieu Educatie Centrum Nijmegen is daarbij 
te verwachten dat zijn hart ligt bij natuur en 
landschap, duurzaamheid en klimaat. 

Mookse waterscouting
Na de geboorte van het eerste kind is het 
gezin Van Santwijk vanuit Nijmegen in 1996 
verhuisd naar Molenhoek. De heer Van 
Santwijk was overigens bekend met de ge-
meente Mook en Middelaar. Vanaf jeugdige 
leeftijd was hij aangesloten als zeeverkenner 
bij de Mookse waterscouting. Later was hij 
ook actief bij de leiding daar. Verder is de 
heer Van Santwijk voor Scouting Nederland 
nog actief geweest op provinciaal en lande-
lijk niveau. 

Woordvoerder op tal van terreinen
Als fractievoorzitter was hij op tal van terrei-
nen woordvoerder. Burgemeester Gradisen 
memoreerde dat naast de “rode draad” van 
“links” in de naam van GroenLinks, bij hem 
nog sterker is de groene draad: “de slag naar 
een energieneutrale gemeente, duurzaam-
heid en het behoud en versterken van de 
kwaliteit van het landschap. Waaronder het 
herstel van het Maasheggen-landschap, dat 
overigens door de hele gemeenteraad breed 
is omarmd”. 

Natuurlijk Groen
Tegen het eind van deze bestuursperiode is 
door de heer Van Santwijk besloten om uit 
de fractie van GroenLinks te stappen. De 
afwegingen daartoe heeft hij indertijd naar 
buiten toe kenbaar gemaakt. De heer Van 
Santwijk is vervolgens als raadslid verder ge-
gaan onder de naam “Natuurlijk Groen”. Zijn 
inzet als raadslid bleef onverminderd groot: 
tot aan het moment van de raadsverkiezin-
gen en de afscheidsraad. De burgemeester 
bedankte de heer Van Santwijk met een af-
scheidscadeau en bloemen voor zijn vier jaar 
inzet als gemeenteraadslid voor de gemeente 
Mook en Middelaar. 
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Hoe ga je om met een jongere die mentaal in de knoop zit? Nieuwe raadsleden Mook en Middelaar geïnstalleerd

Wilt u fit worden door Nordic Walking?
Meld u dan nu aan voor de gratis technieklessen Nordic Walking

Samen met Pro Persona bieden we al onze 
inwoners de mogelijkheid om een gratis cur-
sus te volgen. Een soort EHBO-cursus, maar 
dan gericht op psychische problemen bij jon-
geren. Het gaat om de cursus YMHFA: Youth 
Mental Health First Aid. Er is aandacht voor 
hoe iemand een psychisch probleem ervaart 
en hoe u signalen en symptomen van (be-
ginnende) psychische problemen bij iemand 
herkent. Denk bijvoorbeeld aan een buurjon-
gen, familielid of vriend(in) van uw kind. Met 
de juiste basiskennis en tools kunt u iemand 
echt ondersteunen. Het gaat in deze cursus 
om oprecht contact maken. Na de cursus bent 
u in staat om met een effectief plan het ge-
sprek te gaan met een jongere, om samen de 
weg te vinden naar de juiste hulpdiensten.

Voor wie?
De cursus is gratis en bedoeld voor inwoners, 
vrijwilligers en professionals uit de gemeente 
Mook en Middelaar en Heumen. En in het 
bijzonder voor mensen die te maken hebben 
met adolescenten met psychische proble-
men. De cursus is geschikt voor iedere in-
woner die hierin geïnteresseerd is en graag, 
net zoals bij EHBO, iets voor een ander wil 
betekenen (en in dit geval voor iemand die te 
kampen heeft met ‘psychisch letsel’). 

Waarom?
Als een jongere tijdens het sporten een 
blessure oploopt of bevangen wordt door de 
hitte, dan weet u welke eerste hulp u moet 
verlenen. Maar wat doet u als uw zoon of 
dochter, een leerling of lid van de sportclub 
tekenen van een eetstoornis laat zien, zich-
zelf beschadigt of suïcidale uitspraken doet? 
Psychische problemen komen vaak voor. Ie-
dereen krijgt er weleens mee te maken; in 
uw familie, in uw vriendenkring, op de sport-
club of op school. 

Gebrek aan kennis over psychische aandoe-
ningen en niet weten wat te doen maakt dat 
er soms pas heel laat of geen hulp wordt ge-
zocht. Door allerlei vooroordelen over psychi-
sche problemen, is de drempel om contact te 
maken of hulp te zoeken hoog. YMHFA kan 
helpen deze drempel te verlagen om zo in 
een vroeg stadium passende hulp te zoeken 
en te vinden.

Op 30 maart is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Tijdens deze speciale raadsvergadering 
heeft elk raadslid een eed of belofte afgelegd. Hiermee is de nieuwe raadsperiode officieel 
begonnen.

De komende 4 jaren vertegenwoordigen DGP, VVD, PvdA en GroenLinks de inwoners van 
Mook en Middelaar. De samenstelling van de nieuwe raad is als volgt:
• DGP Ton Herings, Luc van der Linden, Joseth Mulders en Fred Baars
• VVD Cornelieke van den Bergh, Debbie van Brunschot, Stan Brinkhoff 
  en Sylvia De Vito
• PvdA Ton Broekmans, Frank Dillerop en Everhard Scheltinga
• GroenLinks Hanneke Roozendaal en Wies van Keulen

“Een nieuwe lente, een nieuw geluid en al het goede zetten zij voort. Veel plezier, wijsheid 
en succes!”

Burgemeester Willem Gradisen

In 6 lessen van een uur leert u alles over deze 
mooie sport in een kleine groep met een ge-
diplomeerde Nordic Walking docent. Of u nu 
een rustige loper of een snelle wandelaar 
bent, iedereen is welkom. Materiaal is aan-
wezig, dit mag u gedurende de cursus gratis 
gebruiken. Na deze lessen mag u ook nog een 
maand lang meelopen/trainen in een van de 
wekelijkse groepen.

De trainingen starten op dinsdag 7 juni om 
14.00 uur vanaf het terras van het ‘t Môks 
Café of op zaterdag 4 juni om 9.00 uur vanaf 
Herberg Restaurant ‘t Zwaantje.

Om mee te doen hoeft u alleen even te bel-
len naar de beweegcoach senioren Imke (06) 
41 01 81 38 of een e-mail te sturen naar: 
info@imkebonnamy-sport.nl

Het Beweegcollectief Mook en Middelaar or-
ganiseert deze cursus vanuit het project Sa-
menFit. Mede met behulp van een subsidie 
vanuit de Provincie Limburg en vanuit het 
Lokaal Sportakkoord. Het doel van SamenFit 
is inwoners van de gemeente Mook en Mid-
delaar in beweging krijgen en houden.

Maakt u het verschil?
De cursus ‘Eerste hulp bij psychische proble-
men bij jongeren’ is een internationaal erken-
de cursus, waarin je leert hoe je eerste hulp 
kunt bieden aan jongeren met (beginnende) 
psychische problemen of aan jongeren die in 
een crisis verkeren. In de cursus krijgt u in-
formatie over veel voorkomende psychische 
aandoeningen bij jongeren en leert u hoe u 
het gesprek met een jongere kunt aangaan 
waarvan u vermoedt dat deze psychische 
problemen heeft. 
Ook leert u hoe u kunt handelen wanneer 
een jongere in een crisis verkeert. Na de 
cursus kunt u een jongere de helpende hand 
reiken; u kunt echt het verschil maken voor 
iemand die zich mogelijk eenzaam voelt en 
die verstrikt is geraakt in de problemen die 
hij ervaart.

Meld u aan!
De YMHFA-cursus bestaat uit 4 bijeenkom-
sten van 3,5 uur op dinsdag 7, 4, 21 en 28 
juni 2022. De locatie wordt nog bekend ge-
maakt en zal waarschijnlijk in Malden zijn.

Informatie
Voor meer informatie en om aan te melden, 
ga naar: 
www.propersonaconnect.nl/aanbod/cursus-
sen/preventie/youth-mental-health-first-aid-
ymhfa/ 

Programma Energiecafé, speciaal voor huurders
Van april tot en met juni organiseert het Energiecafé spreekuren en adviesgesprekken voor 
huurders van woningen in de gemeente. Huurders kunnen hiervoor de informatie volgen uit 
de brief die ze van de gemeente ontvangen hebben. Volg ook de agenda op:
www.energiecafemookenmiddelaar.nl 

• 14, 20 en 21 april 
 Vraag het de energiecoach, speciaal voor huurders. Hoe kun je de geschenkbon 
 van de gemeente het beste besteden. Open inloop, 14.00 - 16.30 uur, Clubhuis 
 Eendracht ’30, Bovensteweg 61, Mook.

Oproep VVE’s
Het Energiecafé organiseert samen met de gemeente een actie voor VVE’s om de gebou-
wen van VVE’s te helpen verduurzamen. Vanwege de korte doorlooptijd van deze actie 
en de vaststelling dat niet alle besturen van VVE’s makkelijk te vinden zijn, hierbij een 
oproep om zich te melden bij menno.arendz@energiecafemookenmiddelaar.nl 
Dan wordt z.s.m. contact opgenomen om de actie te introduceren. 

Kijk voor meer informatie op www.energiecafemookenmiddelaar.nl

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op onderstaande adressen. Aanvullen-
de 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
• Lodewijkstraat 32 Mook verbouwing woonhuis. 

VERLEENDE APV-VERGUNNING
• Plantjesverkoop door Harmonie Erica op 7 mei 2022 bij winkelcentra.
• 21 juli 2022 voor Vierdaagse terras door restaurant Malle Jan op Muldershofplein te 
 Plasmolen.

VERLEENDE GELUIDSONTHEFFING APV
• Vierdaagse terras op Muldershofplein door restaurant Malle Jan te Plasmolen voor Vier-
 daagse op 21 juli 2022.

MELDING SLOOP
• Heidepad 6 Molenhoek sloopwerkzaamheden in het woonhuis. 

Op vrijdag 15 april is het gemeentehuis gesloten i.v.m. Goede Vrijdag en op 
maandag 18 april is het gemeentehuis gesloten i.v.m. Pasen.

Gemeentehuis gesloten

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