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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. Spreekuur politie donderdag 16.00 - 19.00 uur. 
Zie voor meer informatie onze website www.mookenmiddelaar.nl

Afscheid griffier Ton Peters-Sengers
Tijdens de raadsvergadering van 12 maart jl. is afscheid genomen van grif-
fier Ton Peters-Sengers. De griffier is degene die samen met de commissie-
griffier (Peter Wiersma) de ondersteuning verzorgt van de gemeenteraad. 
Ton Peters-Sengers werd in diverse toespraken door zowel de voorzitter 
van de gemeenteraad burgemeester mr. drs. W. Gradisen, als door de voor-
zitter van de werkgeverscommissie T. Herings en de 1ste plaatsvervangend 
voorzitter drs. L. Tonnaer in het zonnetje gezet.

Nadat Ton Peters-Sengers eerder in 2014 was benoemd tot plaatsvervan-
gend griffier, ging hij in 2017 in een indertijd lastige politiek-bestuurlijke 
periode aan de slag als waarnemend griffier. Alle sprekers benadrukten 
dat hij dit uitstekend heeft gedaan. Dit heeft geleid tot een unanieme be-
noeming van Ton Peters-Sengers tot griffier met ingang van 15 juni 2018. 

De griffier nam met een bij tijd en wijle hilarische toespraak afscheid van 
de voorzitter en leden van de gemeenteraad. Hij gaat met ingang van eind 
maart formeel met pensioen. De gemeenteraad heeft inmiddels met de 
benoeming van Michelle van Arensbergen tot (nieuwe) griffier voorzien in 
een opvolger. Eerder is commissiegriffier Peter Wiersma door de gemeen-
teraad benoemd tot plaatsvervangend griffier.

Speld van verdienste voor raadslid Peter Wijers

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 12 
maart j.l. heeft burgemeester mr. drs. W. Gradisen 
de gemeentelijke onderscheiding in de vorm van 
een speld van verdienste uitgereikt aan Peter 
Wijers. De fractievoorzitter van de DGP heeft na 
een weloverwogen besluit na ruim 9 jaar raads- 
lidmaatschap afscheid genomen. 

Zowel zijn drukke baan als zijn privésituatie zijn 
redenen voor Peter Wijers om als raadslid te 
stoppen. Hij begon ruim 9 jaar geleden als het 
jongste raadslid ooit in de gemeente Mook en 
Middelaar. Hij werd geïnstalleerd (op de leeftijd 
van 22 jaar) als gemeenteraadslid op 3 januari 
2011. De Gelderlander berichtte op 25 januari jl.  
over zijn vertrek dan ook met als kop: “Boeg-
beeld van verjonging stopt als raadslid in Mook”. 

De eerste interesse bij Mookenaar Peter Wijers 
voor de politiek voltrok zich voorzichtig op het 
Stedelijk Gymnasium in Nijmegen in de perio-
de van de opkomst van Pim Fortuyn in 2002.  
De interesse voor de lokale politiek komt later,  

namelijk nadat hij actief was geworden bij Scou-
ting Don Bosco. Hij maakte daar kennis met on-
der andere Ger Mulders en Ton Herings. Beiden 
waren (en zijn) sterk betrokken bij de gemeente- 
lijke politiek en hebben de belangstelling voor 
de lokale politiek bij Peter Wijers gestimuleerd. 
Opgegroeid in Mook en actief bij zowel de Scou-
ting als bij de carnaval (CV De Meulenwiekers) 
ontwikkelde Peter Wijers een brede kennis van 
de lokale samenleving. Tevens werd zijn naams-
bekendheid daardoor ook groter. Hij combineer-
de zijn verenigingsactiviteiten met zijn studie in 
Nijmegen. 

Als raadslid voelde hij zich, vanwege zijn leeftijd 
en achtergrond, sterk verbonden met de doel-
groep jongeren. Hij heeft het thema van jongeren 
in de loop van de jaren hoger op de agenda  
weten te zetten. Verder is kenmerkend dat Peter 
Wijers als raadslid sterk de verbinding zoekt. 
Hij draagt uit dat, ondanks politieke verschillen, 
raadsleden allemaal het belang van de lokale sa-
menleving dienen en je het meest kan bereiken  

door met elkaar samen te werken. 

In totaal heeft het afscheidnemend raadslid 
deelgenomen aan drie raadsverkiezingen (die 
van 2010, 2014 en 2018). Hij heeft twee keer 
via voorkeurstemmen een raadszetel weten te 
bemachtigen. Peter Wijers heeft als raadslid van 
de DGP één periode deel uitgemaakt van de 
oppositie en was twee keer onderdeel van een 
coalitie. 

Aan het begin van zijn derde bestuursperiode 
(in 2018) werd Peter Wijers voorzitter van de 
DGP, de grootste fractie in de gemeenteraad. 
Hij nam daarmee het stokje over van Ger Mulders, 
lang het gezicht van de DGP in Mook en Mid-
delaar. Dit fractievoorzitterschap was een grote 
verantwoordelijkheid, waarbij Peter Wijers als 
fractievoorzitter erin is geslaagd zich breed te 
oriënteren. Vanaf 2018 werd Peter Wijers te-
vens 2de plaatsvervangend voorzitter van de 
gemeenteraad. 

Burgemeester Willem Gradisen typeerde in zijn 
afscheidsspeech Peter Wijers als iemand die 
“houdt van het politieke spel; van het debat in 
de raad”. Naast de inhoud is voor hem de juiste 
procedure minstens zo belangrijk. Of zoals de 
burgemeester dit verwoordde: “zowel door zijn 
academische achtergrond als door zijn werk als 
bestuursadviseur bij de provincie Noord-Bra-
bant, heeft hij een scherp oog voor de zuiver-
heid en het belang van de juiste procedures”. 

Vanwege het feit dat Peter Wijers meer dan twee 
bestuursperioden deel heeft uitgemaakt van de 
gemeenteraad, werd hem door burgemeester 
Gradisen de gemeentelijke onderscheiding in de 
vorm van een speld van verdienste uitgereikt. 



Oud ijzer inzameling Cliëntervaringsonderzoeken 
Wmo, Jeugdwet en 
Inkomensvoorzieningen

Landelijke Opschoondag en 
actie Schone Maas afgelast!Op zaterdag 21 maart a.s. vindt de jaarlijkse in-

zameling van oud ijzer in Mook en Molenhoek 
plaats. 

Deze inzameling wordt uitgevoerd door Har-
monie Erica. Wanneer u oud ijzer wilt aanbie-
den kunt u telefonisch contact opnemen met 
’t Môks Café, bereikbaar vanaf 09.30 uur, via 
telefoonnummer (024) 696 15 05. Bij geen ge-
hoor of voor verdere informatie kunt u contact 
opnemen met de heer Joop Gerrits 024 - 696 
21 73 of Maarten Willems 024 - 696 18 09.

U kunt het oud ijzer op 21 maart ook brengen 
naar de ingang van de oude stort (zandafgra-
ving) aan de Groesbeekseweg in Mook.

Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks een 
cliëntervaringsonderzoek uit te voeren op ba-
sis van de Wet maatschappelijke ondersteu-
ning (Wmo) 2015 en de Jeugdwet. 
De gemeente kiest er voor om ook een cliënt-
ervaringsonderzoek inkomensvoorzieningen 
te houden. De cliëntervaringsonderzoeken 
geven weer hoe cliënten de uitvoering van 
deze taken ervaren. De complete rapporten 
en drie publieksversies kunt u vinden op de 
website www.mookenmiddelaar.nl.

De aangekondigde Opschoondag op zaterdag 21 
maart en de actie Schone Maas op 28 maart, 
waarbij vrijwilligers uit Mook en Middelaar sa-
men het zwerfvuil gaan opruimen, gaan niet door 
vanwege het Coronavirus.

Mocht er een nieuwe dag worden georganiseerd, 
dan zal dit tijdig worden aangekondigd via de 
gemeentelijke website en de gemeentepagina in 
het huis-aan-huis blad.

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

De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op onderstaande 
adressen. Aanvullende informatie kunt u vinden op www.mookenmiddelaar.nl/
actueel/bekendmakingen. De bekendmakingen liggen 6 weken ter inzage 
in het KlantContactCentrum van het gemeentehuis, informatie over meldin-
gen kunt u ook daar verkrijgen. U moet hiervoor wel een afspraak maken.

BINNENGEKOMEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
• Witteweg 19 Plasmolen uitdiepen bestaand bijgebouw.
• Witteweg 19 Plasmolen plaatsen van erfafscheidingen, wijzigen natuur-
 lijk talud en plaatsen watersteiger.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
• Muldershofweg 23 Plasmolen kappen 16 bomen.
• Schuttersweg 8 Mook verbouwen woning.

VERLEENDE APV-VERGUNNING
• 13 en 14 juni 2020 evenement Streek 2-Daagse door Stichting Streek 
 2-Daagse uit Berlicum. 

BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN 
De BAG beheerder - GEO-coördinator van Mook en Middelaar maakt be-
kend dat hij op 10 maart 2020 de volgende huisnummers heeft toege-
kend in de woonplaats Mook:

 Openbare Ruimte Nr. Lt. Gebruiksdoel(en)
 Rijksweg 95  bijeenkomstfunctie
 Rijksweg  95 a woonfunctie
 Rijksweg  95 b woonfunctie
 Rijksweg  95 c woonfunctie
 Rijksweg  95 d woonfunctie
 Rijksweg  95 e woonfunctie

Bezwaar:
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending 
een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethou-
ders. Het postadres is: Postbus 200, 6585 ZK Mook. Het bezwaarschrift 
moet worden ondertekend en bevat tenminste: naam/adres indiener, dag-
tekening, omschrijving van het bestreden besluit en een motivering waar-
om bezwaar wordt aangetekend. 

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KlantContact-
Centrum op telefoonnummer 024 - 696 91 11 of via e-mail:
gemeente@mookenmiddelaar.nl 

WET GELUIDHINDER
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om een hogere waarde als 
bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder vast te stellen voor de 
volgende locatie:

• Rijksweg 95 in Mook, kadastraal bekend als Gemeente Mook en Midde-
 laar, sectie D, nummer 1446. Op deze locatie is een bouwplan voor vier 
 appartementen boven de bestaande horeca voorzien. Het ontwerp-
 besluit met bijbehorende stukken ligt per 23 maart 2020 op het ge-
 meentehuis ter inzage.

Zienswijze
Eenieder wordt in de gelegenheid gesteld tegen het ontwerpbesluit zijn 
of haar zienswijze kenbaar te maken. Een zienswijze dient u binnen zes 
weken na de datum van terinzagelegging in te dienen. Het kenbaar maken 
van uw zienswijze kan schriftelijk of mondeling op afspraak. 

Informatie
Voor meer informatie of een afspraak voor mondelinge zienswijze kunt 
contact opnemen met het KlantContactCentrum op telefoonnummer 
024 - 696 91 11 of via e-mail gemeente@mookenmiddelaar.nl 

BEKENDMAKING BELEIDSREGELS BIJSTANDVERLENING ZELFSTANDIGEN
MOOK EN MIDDELAAR 2020
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Mook en 
Middelaar heeft op 3 maart 2020 besloten om:
• de Beleidsregels bijstandverlening zelfstandigen Mook en Middelaar 
 2020 vast te stellen.

De beleidsregels zijn gebaseerd op artikel 53a, zesde lid, Participatiewet, 
artikel 12, tweede lid onder c, 23, derde lid, 41, tweede, vierde en vijfde 
lid, en 43, tweede lid, Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004. Dit 
besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het gemeenteblad en 
werkt terug tot en met 1 januari 2020.

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
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Digitale nieuwsbrief Ter Sprake
De gemeente Mook en Middelaar biedt 
de mogelijkheid om een digitale versie 
van Ter Sprake als nieuwsbrief te ont-
vangen. 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


