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TER SPRAKE

Samen een oplossing vinden voor verkeersdrukte
In de afgelopen weken heeft belangengroe-
pering BOOMM een flyer verspreid met on-
juiste informatie over de wensen van het 
gemeentebestuur in natuurgebied de Heu-
mense Schans. In dit gebied vinden diverse 
ontwikkelingen plaats, die we als gemeente 
bundelen onder de noemer Ecozone Molen-
hoek. Hieronder valt ook de verbetering van 
de verkeerssituatie tussen de A73 en Groes-
beek. Een urgente zaak, waarvoor we in onze 
gemeente samen een breed gedragen oplos-
sing moeten vinden. 

Onjuistheden flyer 
Op de flyer van BOOMM staat dat er op-
nieuw een haalbaarheidsonderzoek wordt 
gedaan naar de zogenoemde variant 5a. Dat 
klopt niet. Het lokale verkeersonderzoek in 
2022 is erop gericht om een breed gedragen 
oplossing te vinden. Alle opties staan open. 
Het is dus onjuist dat het gemeentebestuur 
de weg tussen Groesbeek en Molenhoek wil 
verbreden en doortrekken langs het spoor. 
En, dat bij het station de spoorwegovergang 
en het spoorbruggetje voor al het autoverkeer 
gesloten worden om sluipverkeer tegen te 
gaan. De gemeente is in gesprek gegaan met 
BOOMM. U vindt het verslag van dit gesprek 
hier: www.boomm.info/wethouder-wienhoven
Het regionale onderzoek waarover wethouder 

Wienhoven spreekt, staat op onze website: 
www.mookenmiddelaar.nl/onderzoek-verbin-
ding-a73-groesbeek

Samen doen
Wethouder Wienhoven: “Het is logisch dat 

de belangen hier uiteenlopen, maar laten 
we met elkaar in gesprek blijven. En kijken 
naar mogelijkheden en oplossingen. Niet lijn-
recht tegenover elkaar, maar met begrip voor 
elkaar. Alles ligt nog open. Er is nog niets 
besloten. En ook niets toegezegd aan wie 

dan ook. Laten we ook niet vergeten dat dit 
weliswaar een probleem ín onze gemeente 
is, maar niet alleen het probleem ván onze 
gemeente.”

Diverse belangengroepen
In Mook en Molenhoek hebben meerdere in-
woners zich georganiseerd in verschillende 
belangengroepen. Een onafhankelijk bureau 
zal in de eerste maanden van 2022 met al 
deze groeperingen spreken over de verkeers- 
problematiek. Dit participatietraject maakt 
onderdeel uit van het lokale verkeersonder-
zoek. Beleidsmedewerker Marlou Heffels: 
“Ons doel is dat er een oplossing komt, die 
voor zoveel mogelijk mensen werkt. De ver-
keerssituatie nu is niet houdbaar. Er zal dus 
iets moeten gebeuren. Ik hoop dat we dit jaar 
mooie stappen gaan zetten met elkaar. En 
dat we elkaar gaan vinden in een aanvaard-
bare verkeersoplossing voor dit prachtige ge-
bied. Waarna we verder kunnen met de ande-
re onderdelen van de gebiedsvisie Ecozone.”

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwik-
kelingen rond de Ecozone, ga dan naar de 
speciale webpagina over dit project: 
www.mookenmiddelaar.nl/project-ecozone- 
molenhoek

Overeenkomst voor 3 Mookse speeltuinen
Dankzij het burgerinitiatief ‘Natuurlijk spelen 
en Bewegen Mook’ komen er in de komende  
2 jaar 3 nieuwe Mookse speeltuinen bij. Loca-
ties: De Cuijksesteeg, de Mortel en de Prins 
Bernardstraat. De gemeente Mook en Midde-
laar tekende hiervoor op 14 januari 2022 een 
overeenkomst met de Stichting Molecul. De 
speeltuinen zijn bedoeld voor alle kinderen.

Werkgroep
Vanuit het burgerinitiatief ontstond eind 
2020 een werkgroep die de ideeën voor 
de speeltuinen verder heeft vormgegeven.  
Inclusief financiën en het erbij betrekken van 
de buurt. Initiatiefnemer Eefje van den Heu-
vel: “We hebben handtekeningen bij omwo-
nenden opgehaald en open dagen georgani-
seerd waarop bewoners hun wensen konden 
aangeven. Ook hebben we op de Adalbert-
basisschool naar de mening van de kinderen 
gevraagd. We kunnen rekenen op veel steun, 
ook financieel. Het draagvlak voor ‘Spelen 
in Mook’ is enorm! We hebben verschillen-
de subsidies binnengesleept en staan in de 
startblokken om geweldige speeltoestellen 
neer te zetten.”

Afspraken
Voor de Cuijksesteeg is voor 5 jaar een over-
eenkomst getekend. Dit in verband met de 
mogelijke (bouw)ontwikkelingen, waarin de 
speeltuin eventueel een plek kan krijgen. 
De overeenkomst voor de Mortel en de Prins 
Bernardstraat is voor onbepaalde tijd. De 
gemeente is eigenaar van de gronden en de 
speeltoestellen. De stichting zorgt ervoor dat 
de speeltuin wordt gerealiseerd en onder-
houdt in eerste instantie de speeltoestellen.

Onderhoud
Na 5 jaar neemt de gemeente de speeltoe-
stellen op in het gemeentelijk onderhouds-
plan. Onderdeel van de overeenkomst is ook 
dat de stichting 2 keer per jaar een buurt-
dag organiseert voor het opruimen van de 
speeltuin, het beheer van de beplanting en 
de hagen en het seizoensklaar maken van de 
speeltuin. De gemeente zorgt voor jaarlijkse 
inspectie van de speeltoestellen, het legen 
van de prullenbakken, het opruimen van af-
val en het periodiek maaien van het gras.
 
Gemeente
Wethouder Wienhoven: “Er komt veel meer 
kijken bij het realiseren van een speeltuin 
dan je misschien in eerste instantie zou den-
ken. Wie is verantwoordelijk als iemand iets 
overkomt, hoe regelen we de verkeersveilig-
heid rondom de speeltuin? Om resultaten te 
boeken moet je veel geduld hebben en tijd 
vrijmaken, want er moet veel geregeld wor-
den. Dat geldt voor zowel de initiatiefnemers 
als de gemeente. We hebben het initiatief 
warm onthaald en - met de krappe bezetting 
en keuzes die we hierdoor moeten maken - 
steeds weer creatieve oplossingen bedacht 
om concrete stappen te zetten. Ook finan-
cieel. Het resultaat mag er zijn. Een mooi 
voorbeeld van hoe we het in onze gemeente 
samen doen.”

Jouw foto op de voorkant van de gemeente-
gids 2022? Dat kan als je meedoet aan onze 
fotowedstrijd. Hoe? Door je camera te pakken 
als je iets ziet wat je doet denken aan ‘Alleen 
samen’. Denk aan: twee bomen die elkaar 
overeind houden; een groepje kinderen dat 
samen aan het voetballen is. Let er wel op dat 
je toestemming hebt van diegene(n) die je op 
de foto zet. Foto’s insturen kan tot 15 februari 
2022. Zo vangen we hopelijk alle seizoenen 
in onze prachtige gemeente.
 
In ere herstellen
Afgelopen jaar was alles anders. En dat is 
het nog steeds. Toch willen we onze foto-
wedstrijd weer in ere herstellen, met als on-
derwerp: ‘Alleen samen’. Twee woorden die 
we met het coronavirus hebben verbonden. 
Maar die vooral ook symbool staan voor hoe 
we ons hier samen doorheen slaan. Niet voor 
niets dat ‘samenredzaamheid’ zo sterk naar 
voren kwam in de Toekomstvisie 2030 die 
we samen met onze inwoners maakten.
 
Spelregels
‘Alleen samen’ gaat niet alleen over mensen. 
Je ziet het ook terug in de natuur, dat samen-
werken helpt. Het is aan de fotograaf hoe hij 
dit onderwerp vertaalt. Een jury onder leiding 
van burgemeester Willem Gradisen bekijkt 

alle foto’s en kiest de 3 mooiste uit. Er is ook 
een speciale ‘jongerenprijs’ voor de beste foto- 
graaf onder de 18 jaar. De winnaars maken 
we in maart 2022 bekend. Zij krijgen hier-
van persoonlijk bericht. De winnende foto 
komt op de voorkant van de gemeentegids 
van 2022.
 
• Meedoen kan tot 15 februari 2022.
• Stuur maximaal 2 foto’s + naam en adres  
 naar fotowedstrijd@mookenmiddelaar.nl
• De wedstrijd staat alleen open voor inwoners  
 van de gemeente Mook en Middelaar. 
• De foto’s moeten in onze gemeente zijn  
 genomen.
• Als je personen of kunstwerken herken- 
 baar op de foto zet, moet je vooraf vragen  
 of de foto’s gebruikt mogen worden. Dit be- 
 tekent concreet: een persoon moet (schrif- 
 telijk of digitaal) ‘ja’ hebben aangegeven  
 en bij minderjarige kinderen hebben de  
 ouder(s)/verzorger(s) toestemming gegeven.
• De foto’s hebben een jpg-formaat met een  
 minimale resolutie van 300dpi of een mini- 
 male bestandsgrootte van 1,2MB.
• De gemeente mag de foto’s ook gebruiken  
 voor bijvoorbeeld de eigen website of bro- 
 chures. Wie meedoet met de fotowedstrijd  
 geeft hier automatisch toestemming voor. 
 De foto’s zijn dus rechtenvrij.

Doe mee aan de fotowedstrijd ‘Alleen samen’

Foto Bert Bakker
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WAAROVER PRATEN WIJ OPENBARE BEKENDMAKINGEN
COMMISSIEVERGADERINGEN
In verband met de coronamaatregelen zijn de commissievergaderingen digitaal.

In de commissie Samenleving van dinsdag 25 januari 2022 worden de volgende onderwerpen 
behandeld:
• Evaluatie jaarwisseling 2021-2022
• Presentatie Destion
• Kaders voor meerjarenbegroting 2023-2026 MGR
• Verordening leerlingenvervoer
• Verstedelijkingsstrategie Groene Metropoolregio deel 1
• Zienswijze oprichting Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s
• Wijzigingsverordeningen hondenbelasting 2022 en forensenbelasting 2022

In de commissie Grondgebied van woensdag 26 januari 2022 worden de volgende onderwerpen  
behandeld:
• Raadsmemo Gebiedsvisie Molenhoek-Zuid
• Opiniërende behandeling gebiedsvisie Molenhoek-Zuid
• Visie op grootschalige duurzame energieopwek Mook en Middelaar

Agenda’s, stukken en vergaderingen
Ga naar www.mookenmiddelaar.nl/gemeenteraad voor agenda’s, stukken en het live volgen 
van onze vergaderingen. 

Inspreken
Wilt u inspreken over een geagendeerd onderwerp, laat dit dan uiterlijk 48 uur vóór aanvang 
van de vergadering weten aan de griffier, mevrouw M. van Arensbergen, via 06 - 50 16 50 25 
of griffier@mookenmiddelaar.nl, o.v.v. uw naam, adres en telefoonnummer. Stuur uw tekst 
van maximaal 700 woorden mee en een verkorte versie van maximaal 250 woorden.  
Uw tekst wordt voorgelezen door de (commissie)griffier en toegevoegd aan de raadsstukken 
(bij meerdere insprekers wordt de verkorte versie voorgelezen).

Let op: Inspreken over de Gebiedsvisie Molenhoek-Zuid kan in de commissie- en raadsverga-
dering wanneer de gebiedsvisie voor besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd en ook de 
ingediende zienswijzen zijn behandeld door het college. Het voornemen is dat de gemeente-
raad in de vergadering van 10 maart een besluit neemt over de al dan niet aangepaste ge-
biedsvisie en de reacties op de zienswijzen. In de commissievergadering van 26 januari kunt 
u daarom nu nog niet inspreken bij de Gebiedsvisie Molenhoek-Zuid.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via griffier@mookenmiddelaar.nl

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
• Bouwsteeg 19 Middelaar plaatsen dakkapel. 
• Generaal Gavinstraat 17 Mook plaatsen dakkapel.
• Eindweg 9 Middelaar plaatsen tijdelijke woonunit.
• Heumensebaan 2 Molenhoek voor restauratiewerkzaamheden. 

VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING
• Pastoor Fabritiusstraat 21 Mook herplaatsen overkapping en garage.

AANVULLEND AANWIJZINGSBESLUIT BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE AANGENOMEN
In de vergadering van 21 december 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders 
het ‘aanvullend aanwijzingsbesluit plaatsvervanger secretaris van de commissie van advies 
voor de bezwaarschriften’ aangenomen. Met dit besluit wordt een plaatsvervanger voor de 
secretaris van de commissie bezwaarschriften aangewezen.
Het aanwijzingsbesluit is digitaal raadpleegbaar via www.officielebekendmakingen.nl

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

https://www.mookenmiddelaar.nl/gemeenteraad
https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad
https://www.officielebekendmakingen.nl

