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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

Een keer in de 4 jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. De eerst-
volgende zijn op woensdag 16 maart 2022. Er is voor iedereen de mogelijkheid om vervroegd 
te stemmen op maandag 14 en dinsdag 15 maart 2022.

Kinderen en jongeren van 4-17 jaar behoren 
tot de meest kwetsbare verkeersdeelnemers. 
Voor deze doelgroep is de aanpak Verkeers-
actieve school ontwikkeld. Onze gemeente 
doet hieraan mee. Net als de andere gemeen-
ten in Noord-Limburg zette Mook en Midde-
laar afgelopen week officieel een handteke-
ning onder de samenwerkingsovereenkomst 
verkeerseducatie voor het basis- en voortge-
zet onderwijs. 

Samen voor nul verkeersslachtoffers
De Verkeersactieve school is dit schooljaar 
van start gegaan. Het is een van de verbete-
ringen van de verkeersveiligheid in Limburg 
waaraan we binnen het Regionaal Orgaan 
Verkeersveiligheid Limburg werken. 
En met succes. Dit jaar worden er op 115 
Noord-Limburgse scholen maar liefst 483 
verkeersprojecten uitgevoerd. Mooie aan-
tallen waarmee we samen voor nul verkeers-
slachtoffers gaan. Kijk voor meer informatie 
op www.rovl.nl 

Waar kunt u stemmen?
• 14 en 16 maart: Gemeenschapshuis 
 ‘t Môks Café, Groesbeekseweg 3, Mook
• 15 en 16 maart: Gemeenschapshuis
  De Wieken, Esdoornlaan 5, Molenhoek
• 16 maart: MFC De Koppel, 
 Dorpsstraat 45, Middelaar

De stemlokalen zijn open van ’s ochtends 
7.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.

Stempas vóór 2 maart
Uiterlijk woensdag 2 maart ontvangt u uw 
stempas. Hiermee kunt u in elk stembureau 
in onze gemeente stemmen. Kunt u niet zelf 
gaan stemmen, dan kunt u iemand mach-
tigen via de achterkant van de stempas of 
met een schriftelijke volmacht. Heeft u geen 
stemplas ontvangen of bent u uw stempas 
kwijt? Vraag dan uiterlijk vrijdag 11 maart 
17.00 uur een nieuwe aan bij de gemeente.

Meer informatie
Op www.mookenmiddelaar.nl/verkiezingen
vindt u alle informatie over de verkiezingen. 
Heeft u vragen? Wij helpen u graag! 
U kunt uw vraag mailen naar: 
verkiezingen@mookenmiddelaar.nl 
of bel even naar: 024 - 696 91 11.

Stemlocaties en openingstijden 14, 15 en 16 maart

Samenwerking Verkeersactieve school ondertekend

Gemeenteraadsverkiezingen maart 2022

De lokale politiek is momenteel volop aan de 
slag om een zo goed mogelijke verkiezings-
uitslag te behalen bij de gemeenteraadsver-
kiezingen, die op woensdag 16 maart a.s. 
(en in verband met corona ook op maandag 
14 maart en dinsdag 15 maart) plaatsvinden. 
De campagnes zijn begonnen of staan op 
het punt te beginnen. De politieke partij-
en die aan de gemeenteraadsverkiezingen 
meedoen hebben inmiddels al vele voor- 
bereidingen getroffen.

Zo zijn er verkiezingsprogramma’s geschre-
ven. Een forse klus omdat daaraan vaak al 
veel discussie vooraf is gegaan. Bovendien 
is vier jaar vooruitkijken sowieso een hache-
lijke zaak. De maatschappelijke ontwikkelin-
gen veranderen snel, met name als gevolg 
van sterke internationale sociaaleconomi-
sche veranderingen die invloed hebben op 
alle landen in de wereld en als gevolg van 
voortdurende technologische vernieuwingen.  
Of denk bijv. aan de pandemie met de corona- 
crisis, die niemand van tevoren had kunnen 
voorspellen. 

Verder zijn er voor de gemeenten in de loop 
van de tijd veel extra taken bijgekomen.  
Zoals taken op het gebied van werk, de zorg 
en de jeugdzorg. Deze taken zijn zo omvang-
rijk dat het gaat om een toename van de in-
komsten en kosten van de gemeenten met 
maar liefst meer dan 1/3 deel. Het zijn dus 
extra klussen, waarop tegelijkertijd door het 
rijk stevig is bezuinigd.  

De politieke partijen die meedoen aan de ge-
meenteraadsverkiezingen hebben, naast het 
schrijven van verkiezingsprogramma’s, ook 
nog lijsten met kandidaten moeten samen- 

stellen. Kandidaten die deze klus voor min-
stens een periode van vier jaar willen uit-
voeren en daarnaast geschikt zijn voor dat 
moeilijke werk. Het liefst ook nog in een goe-
de mix: niet alleen mannen, maar eveneens 
vrouwen en niet alleen ouderen, maar tevens 
jongeren. Het liefst zouden de kandidaten 
ook afkomstig moeten zijn uit de diverse ker-
nen binnen onze gemeente. Dat is een lastige 
opgave. 

Het gaat om raadswerk dat (doorgaans) moet 
worden gedaan naast een baan. Bovendien 
krijgt een raadslid van de buitenwacht door-
gaans eerder kritiek te horen dan een keer 
een complimentje. Vooral via social media 
kan de kritiek stevig zijn en soms zelfs over 
de grenzen van fatsoen heen. Je moet dus 
een dikke huid hebben. 

En toch, toch …….. krijg je er als kandidaat 
raadslid veel voor terug. Het is fantastisch 
om mee te mogen werken aan een (nog) be-
tere toekomst voor onze inwoners. Om een 
bijdrage te mogen leveren aan onze mooie 
gemeente Mook en Middelaar. Het is dyna-
misch om te mogen werken aan een mooie 
campagne. En vervolgens de spanning mee te 

mogen maken of jij, of je partij, al dan niet 
bij de gemeenteraadsverkiezingen wordt 
beloond door de kiezer. 
Want u, de kiezer, heeft het met de ge-
meenteraadsverkiezingen voor het zeggen. 
Uw stem telt mee. Maak er gebruik van.

Burgemeester Willem Gradisen.

Verkiezingen

Verkiezingsmagazine 2022
Vanaf 25 februari brengt Scouting Don 
Bosco het Verkiezingsmagazine van onze 
gemeente rond. Hierin stellen de politieke 
partijen en hun kandidaten zich voor. En: er 
is een kort overzicht waarin u in één oog-
opslag de programma’s van de partijen kunt 
vergelijken. 

Alle huishoudens zonder nee-nee-sticker 
krijgen het blad in de brievenbus. Heeft u 
het magazine op 5 maart nog niet ontvan-
gen, dan kunt u altijd een exemplaar opha-
len op het Gemeentehuis. De digitale versie 
van het magazine vindt u op 
www.mookenmiddelaar.nl/
op-wie-kan-ik-stemmen 

De leden van ons Bureau Verkiezingen: 
Ellen Verhoeven, Debbie Kesseler en 
Willie Liebers.

https://www.mookenmiddelaar.nl/op-wie-kan-ik-stemmen
https://www.mookenmiddelaar.nl/op-wie-kan-ik-stemmen
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Programma Energiecafé
Onder voorbehoud lokale coronaregels, check website www.energiecafemookenmiddelaar.nl   

14 maart
Vraag het de energiecoach. Open inloop, 19.45 - 21.00 uur, LOP Molenhoek 

17 maart
Workshop. In één avond praten we u bij over ingewikkelde begrippen zoals klimaatver-
andering en -adaptatie, warmtetransitie, aardgasvrij en wat u voor uzelf het beste kunt 
doen. Veel ruimte voor vraag en antwoord. Beperkt aantal plaatsen. Meld u snel aan bij 
menno.arendz@energiecafemookenmiddelaar.nl Locatie: ‘t Môks Café, Mook, 19.30 uur

24 maart
Thema-avond. “Warmtepompen? Leer eerst je eigen huis kennen.” Wat te doen en wat 
niet te doen met een warmtepomp. Spreker(s): wordt nog bekend gemaakt.  
Locatie: De Wieken, Esdoornlaan 5, Molenhoek, 20.00 uur.

Kijk voor meer informatie op www.energiecafemookenmiddelaar.nl

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

25 februari 2022

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 gemeente-
huis, informatie over meldingen kunt u ook daar verkrijgen. U moet hiervoor wel een afspraak 
maken.

BINNENGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
• Knollenberg 25 Mook uitbreiding bestaande woning. 
• Middelweg 2a Molenhoek plaatsen berging.
• Cuijksesteeg Mook voor het aanleggen van een natuurlijke speeltuin.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
• Rijksweg 25 Molenhoek plaatsen van twee kleinschalige toeristische verblijfseenheden.
• Maasdijk Mook uitvoeren noodkap van één Amerikaanse eik. 
• Bouwsteeg 19 Middelaar aanleggen uitrit. 

VERLEENDE APV-VERGUNNING
• 26 februari t/m 19 maart 2022 voor ophangen spandoeken en plaatsen sandwichborden  
 door DGP voor de gemeenteraadsverkiezingen.
• 26 februari t/m 19 maart 2022 voor ophangen spandoeken en plaatsen sandwichborden  
 door VVD voor de gemeenteraadsverkiezingen.
• 26 februari Vossenjacht door CV de Meulenwiekers Molenhoek.
• 1, 2 en 3 september statiegeldactie Drum- en Showband Mook.

MELDING MILIEU
• Veldweg 1 Mook tijdelijk plaatsen propaantank om woning te voorzien van verwarming en  
 warm water.

Op maandag 28 februari en dinsdag 1 maart is het gemeentehuis gesloten. 
Op maandag 28 februari is het gemeentehuis van 10.00 - 11.00 uur uitsluitend 

telefonisch bereikbaar voor geboorteaangifte en overlijdensaangifte.

Gemeentehuis gesloten

mailto: menno.arendz@energiecafemookenmiddelaar.nl
https://maasburen.nl/pagina/energiecafe
https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad

