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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

De gemeente Mook en Middelaar is twee nieuwe 
knooppuntenroutes rijker. Een voor wandelaars 
en - vanaf de zomer - een voor ruiters en men-
ners. De routes sluiten aan op andere knoop-
puntnetwerken in Limburg en Gelderland en zijn 
te vinden via de website van Visit Noord-Limburg 
en de website van Visit Nijmegen. 

Wethouder Karin Peters: “Een gepaste opening 
zit er vanwege coronamaatregelen helaas niet in, 
maar de routes zijn al wel te gebruiken. We wil-
len Natuurmonumenten, Visit Noord-Limburg, 
Routebureau Noord-Limburg en alle vrijwilligers 
graag bedanken voor dit prachtige wandelnet-
werk van Maas tot Mookerheide. Om deze aan-
winst voor onze gemeente tóch een feestelijk 
tintje te geven, hebben we de wandelkaarten 
met wat viooltjes naar ondernemers gebracht 
die de kaart als wederverkoper verstrekken.”

Wandelnetwerk
Het wandelroutenetwerk Mook en Middelaar be-
staat uit 70 kilometer tweezijdig bewegwijzerde 
wandelpaden. Met deze kaart kunt u wandelin-
gen uitstippelen via circa 70 knooppunten. Het 
wandelnetwerk telt zes aanbevolen startpunten, 
met parkeergelegenheid en een overzichtskaart 
van het netwerk:
 • Landgoed Mookerheide (Jachtslot)
 • NS station Mook-Molenhoek
 • Herberg Restaurant ’t Zwaantje
 • Kerk, Raadhuisplein Mook
 • VVV Plasmolen
 • Zweefvliegveld Malden

In samenwerking met de gemeente Heumen 
loopt het wandelroutenetwerk door tot in deze 
buurgemeente. Zo is een verbinding gemaakt 
met het routenetwerk Rijk van Nijmegen Zuid.

Men- en ruiternetwerk
Behalve het wandelnetwerk is ook 30 kilometer 
aan men- en ruiternetwerk aangelegd. U her-

kent de routes aan de bruin-witte bewegwij-
zering met een hoefijzer en wiel. Het netwerk 
maakt deel uit van het totale Noord-Limburgse 
netwerk van 650 kilometer, waarvan een aantal 
routes nu nog aangelegd wordt. Eind juni zal er 
een kaart beschikbaar zijn van de routes en zal 
de informatie online te vinden zijn via: 
www.paardrijdenlimburg.nl    

Nieuwe Liberation Route 
Voor lange afstandswandelaars komt er boven-
dien een nieuwe Liberation Route Hiking Trail. 
Liberation Route Europe verbindt hiermee plek-
ken en verhalen in heel Europa. Als samenwer-
kende gemeenten in Noord-Limburg heeft onze 
gemeente besloten om hieraan deel te nemen 
en hebben we een bijdrage toegezegd voor 
2021, 2022 en 2023 voor de ontwikkeling en 
uitrol van de route door (Noord-)Limburg. Ook 
andere delen van Limburg hebben deelname 
toegezegd. Zo koppelen we Limburg aan regio’s 
zoals Normandië, Ardennen, Hürtgenwald en 
Berlijn. De gemeente is momenteel in samen-
werking met Routebureau Noord-Limburg en op 
advies van William Meeussen met diverse men-
sen in gesprek om verhalen uit onze gemeente 
te bundelen. Nadere informatie en koppelkan-
sen voor ondernemers met bijvoorbeeld arran-
gementen, volgen in een later stadium. 

Nieuw voor fietsers
Het knooppuntensysteem voor fietsers is al ja-
ren een succes. De panelen zijn aan een up-
date toe. Tussen half mei en eind juni vernieuwt 
Routebureau Arnhem Nijmegen alle panelen in 
de Regio Nijmegen. De fietsroutes en de fiets-
routeplanner zijn te vinden op visitnijmegen.
com/routes/fietsen. Ook beschikt Mook sinds 
kort over een MTB-route en een bikepark.  
De route in Mook is onderdeel van het MTB 
Routenetwerk Rijk van Nijmegen. Zie hiervoor 
de website www.mtb-rijkvannijmegen.nl 

Nieuwe routes voor wandelaars en ruiters

De jaarlijkse dodenherdenking, zoals gebrui-
kelijk met vooraf een bijeenkomst in de Sint 
Antoniuskerk en daarna een programma op de 
Oorlogsbegraafplaats van het Gemenebest aan 
de Groesbeekseweg in Mook, gaat dit jaar als 
gevolg van het coronavirus helaas niet door. 

Niet samen herdenken
Doorgaans is er voor de dodenherdenking in 
Mook en Middelaar een grote belangstelling 
om met elkaar te herdenken. Dit is verklaarbaar 
omdat onze gemeente tijdens de Tweede We-
reldoorlog veel heeft geleden en er zowel onder 
burgers als militairen slachtoffers zijn gevallen. 
Het is triest en pijnlijk dat we, inmiddels voor de 
tweede keer, niet met elkaar dierbaren kunnen 
herdenken en alle anderen die slachtoffer zijn 
geworden. 

Toch stilstaan bij slachtoffers
Tijdens de 4 mei herdenking herdenken we 
burgers en militairen die in het Koninkrijk der 
Nederlanden of waar ook ter wereld zijn om-

gekomen of vermoord sinds het uitbreken van 
de Tweede Wereldoorlog. In oorlogssituaties 
en bij vredesoperaties. Burgemeester mr. drs. 
W. Gradisen zal coronaproof, op een waardige, 
verantwoorde en besloten wijze, namens de ge-
meenschap van Mook en Middelaar stilstaan 
bij de slachtoffers. We zullen dit opnemen en 
u informeren als dit op gemeentelijke website 
is terug te zien. 

Als blijk van eerbied en respect voor allen die 
worden herdacht, verzoeken wij u op 4 mei, 
wanneer u hierover beschikt, de Nederlandse 
vlag halfstok te hangen vanaf 18:00 uur tot 
zonsondergang.

Dodenherdenking 4 mei
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De gemeente Mook en Middelaar kampt met een 
structureel tekort van ongeveer € 1 miljoen op 
een begroting van € 17,2 miljoen. Om de begro-
ting weer gezond te maken, is in opdracht van 
de gemeente door Adviesbureau BMC een zoge-
noemd Zero Based Budgetting (ZBB) traject ge-
start. Dit houdt in dat per werkveld en per taak 
is bepaald wat het (wettelijk) minimum is. Het 
gaat om 160 taken, waarvoor de eigen organi-
satie alle gegevens tot in detail heeft aangele-
verd. Het onderzoek is nu afgerond en inmiddels 
gedeeld met het college en de gemeenteraad. 
De gemeenteraad moet nu gaan besluiten welke 
bezuinigingen worden doorgevoerd. 

Conclusies in hoofdlijnen
Dat de gemeente moet bezuinigen is ‘gewoon’, 
in die zin dat veel gemeenten in Nederland dit 
moeten. De oorzaken hiervan liggen voorname-
lijk in de oplopende zorgkosten in het Sociaal 
Domein, met name de kosten van de Jeugd-
zorg. Bijzonder aan Mook en Middelaar is de 
dubbele oriëntatie op Gelderland en Limburg 
en het participeren in meer dan 30 samenwer-
kingsverbanden. Daarnaast heeft de gemeente 
een slanke formatie en hebben meerdere mede-
werkers als gevolg van de schaalgrootte een 
dubbelfunctie. 

Het eindrapport van BMC laat zien dat de ge-
meente Mook en Middelaar werkt met relatief 
lage budgetten. BMC heeft de gemeente daar-
voor in totaal, maar ook op de afzonderlijke 
taken vergeleken (gebenchmarkt) met andere 
gemeenten. Op veel taken zitten we op of te-
gen het minimum aan. Sterker: de onderzoe-
kers constateerden dat op taakniveau regelma-
tig geen benchmark-gemeente gevonden kon 
worden, die de taak goedkoper uitvoerde. Een 
verrassing voor BMC die zich binnen eerdere 
ZBB-onderzoeken bij meerdere andere gemeen-

Als ouder of verzorger kunt u in bepaalde geval-
len in aanmerking komen voor een gemeentelijke 
vergoeding van het vervoer van uw kind naar en 
van de basisschool, de speciale school voor basis-
onderwijs of het speciaal onderwijs. Bijvoor-
beeld als u meer dan 6 kilometer van de dichtst-
bijzijnde - voor het kind toegankelijke - school 
woont en gebruik maakt van de fi ets of het open-
baar vervoer. In bepaalde gevallen vergoeden we 
ook de vervoerskosten van een begeleider.

Op onze website:
www.mookenmiddelaar.nl/leerlingenvervoer/ 
vindt u alle informatie over leerlingenvervoer.

Inzet aangepast vervoer
Het inzetten van aangepast vervoer (taxi) is al-
leen mogelijk als:
- er geen openbaar vervoer aanwezig is;
- de reistijd met het openbaar vervoer een be-
 paalde duur overschrijdt;
- de leerling wegens zijn structurele lichamelijke,
  verstandelijke of zintuiglijke handicap niet 
 zelfstandig of met begeleiding met het open-
 baar vervoer kan reizen. 

ten nog niet had voorgedaan. Het betekent kort 
gezegd dat de gemeente effi ciënt en doelmatig 
werkt. 
Op zich een mooie constatering, maar het bete-
kent wel dat fors bezuinigen een bijzonder zwa-
re opgave is. De overheveling van het sociaal 
domein door de Rijksoverheid vanaf 2015 met 
te weinig fi nanciële middelen heeft de gemeen-
te diep in het rood geduwd. Het gaat daarbij 
om forse tekorten in de zorg en met name de 
jeugdzorg. Tekorten die moeten worden gedra-
gen door een slanke organisatie die doelmatig 
werkt. Het gevolg is dat er ondanks doelmatig 
werken bezuinigd moet worden. 

Mogelijke besparingen op een rij
Het onderzoek wijst uit dat bij een dergelijke 
doelmatige organisatie het zogenaamd bespa-
ringspotentieel van de gemeente klein is. Uit de 
onderzoeken in andere gemeenten kwam BMC 
uit op een gemiddeld besparingspotentieel van 
30-35%. In Mook en Middelaar is dit aanmer-
kelijk lager: slechts 23%. Per werkgebied is 
uitgewerkt waar eventueel wél bespaard kan 
worden:
 - Bestuur, veiligheid en milieu 
 - Vervoer, openbaar groen en wonen 
 - Welzijn, sport, cultuur en recreatie 
 - Jeugd 
 - Economie en Participatie 
 - Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Dit levert een rapport op met potentiële bespa-
ringen op verschillende vlakken. Er zullen stevige
keuzen moeten worden gemaakt om tot een 
sluitend meerjarenperspectief te komen. Per 
besparing staan de kanttekeningen op papier.

Hoe is de lijst met besparingen tot stand gekomen?
Om tot de lijst van mogelijke besparingen te 
komen, is onder leiding van adviesbureau BMC 

Voortgezet onderwijs
Leerlingen die voortgezet (speciaal) onderwijs 
volgen kunnen geen aanspraak maken op een 
vervoervoorziening, tenzij er sprake is van een 
structurele lichamelijke, verstandelijke of zin-
tuiglijke handicap. Bij een dergelijke handicap 
vragen we u een verklaring van een deskundige. 

Aanvragen vóór 1 juni
Denkt u voor het schooljaar 2021-2022 in aan-
merking te komen voor een vergoeding van het 
vervoer, dien dan vóór 1 juni 2021 een aanvraag 
in. Een aanvraagformulier kunt u opvragen bij 
het KlantContactCentrum van de gemeente 
Mook en Middelaar, telefoonnummer:
024 - 696 91 11 of per e-mail: 
kcc@mookenmiddelaar.nl
U kunt het ook downloaden vanaf onze website, 
www.mookenmiddelaar.nl 

Voor de leerlingen die dit schooljaar al gebruik 
maken van het leerlingenvervoer, worden de for-
mulieren binnenkort verzonden. 

vastgesteld wat de gemeente nu doet en hoe-
veel dat kost. Op alle werkvelden zijn voor in 
totaal 160 taken de volgende vragen gesteld: 
Gaat het om een wettelijke verplichting of een 
zwaar wenselijke taak? Is het acceptabel om 
te stoppen met de taak? Wat is het mogelijke 
minimumniveau? Wat zijn maatschappelijke en 
organisatorische gevolgen van dit minimumni-
veau? Zijn er vergelijkbare gemeentes die dit 
effi ciënter kunnen? Wat is een alternatief? 

Vervolgstappen: de raad bepaalt 
De gemeenteraad zal de uitkomsten van het 
ZBB-traject bespreken in een extra opiniëren-
de vergadering aan de hand van stellingen. Op 
basis van die uitkomsten kunnen kaders worden 
meegegeven waarmee het college van burge-
meester en wethouders bij het opstellen van de 
Begroting 2022 rekening houdt. Bij de Zomer-
rapportage 2021 komen de eerste indicatieve 
cijfers voor het jaar 2022 in beeld. In het derde 
kwartaal volgt een verdere uitwerking van de 
cijfers en te nemen maatregelen. Vervolgens 
stelt de raad in november 2021 de defi nitieve 
Begroting 2022 vast.

Doelmatig werken en toch moeten bezuinigen

Aanvraag leerlingenvervoer 2021-2022 vóór 1 juni
Gemeentehuis gesloten

Het gemeentehuis is in verband met 
Koningsdag gesloten op dinsdag 27 april. 

Op woensdag 5 mei is het gemeentehuis 
gesloten i.v.m. Bevrijdingsdag.



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 AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
• Heumensebaan 2 Molenhoek exploiteren van een infopunt met klein- 
 schalige horeca.

VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING
• Berkenhof 18 Molenhoek plaatsen twee dakkapellen inclusief zonne- 
 panelen.

MELDINGEN (SLOOP)
• Prinses Beatrixstraat 12 Mook voor asbestverwijdering uit woning.
• Zevendalseweg 7 Mook voor asbestverwijdering carport en schuur/ 
 berging.

INGETROKKEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
• Muldershofweg 18 Plasmolen plaatsen tijdelijke woonunit.

VERLEENDE APV-VERGUNNING
• Plaatsing marktkraam door harmonie Erica t.b.v. bloemenactie op 1 mei  
 2021 winkelcentrum Molenhoek.

ZAKELIJKE BESCHRIJVING ANTERIEURE OVEREENKOMST
Burgemeester en wethouders van de gemeente Mook en Middelaar ma-
ken bekend dat de gemeente op 22 december 2020 een anterieure over-
eenkomst als bedoeld in artikel 6.24 lid 3 Wet ruimtelijke ordening is 
aangegaan voor de gronden plaatselijk gelegen aan de Eindweg 9, 11 en 
13 te Middelaar. Door een fout wordt dit bericht verlaat gepubliceerd. De 
overeenkomst is ondertekend vóór de terinzagelegging van het ontwerp-
bestemmingsplan.

Considerans overeenkomst
De gemeente is verzocht medewerking te verlenen aan een planologische 
wijziging van de gronden binnen het exploitatiegebied, waarbij de exploi-
tant de inactieve veehouderij beoogt te verwijderen, de drie bestaande 
woningen beoogt te herbestemmen tot burgerwoning en zes burgerwo-
ningen beoogt toe te voegen. Door middel van een bestemminsplanher-
ziening worden de bestemmingen aangepast in de enkelbestemmingen 
‘Wonen’ (met de aanduidingen ‘aaneengebouwd’, ‘specifieke bouwaan-
duiding - geen achtererfgebied’ en ‘maximaal aantal wooneenheden: 3’) 
en ‘Agrarisch met waarden - Landschappelijke en natuurwaarden’.

Hoofdlijnen overeenkomst
De hoofdlijnen van de anterieure overeenkomst zijn als volgt: 
• De planologische medewerking betreft alle onderdelen zoals onder het  
 kopje ‘considerans overeenkomst’ beschreven.
• De exploitant zal de inactieve veehouderij verwijderen, de drie bestaande 
  woningen herbestemmen tot burgerwoning en zes burgerwoningen toe- 
 voegen.
• Bij de inrichting van het terrein dient, overeenkomstig de tekeningen  
 uit het landschappelijk inpassingsplan, rekening te worden gehouden  
 met de stedenbouwkundige, landschappelijke en ruimtelijke kwaliteiten  
 en aspecten van de omgeving, met voldoende parkeerplaatsen op eigen  
 terrein (CROW-norm) en de verkeersveiligheid in de omgeving.
• Aanpassingen in of aansluitingen op de (bestaande) openbare ruimte  
 zijn voor rekening van de exploitant.
• Uiterlijk binnen 5 jaar na het onherroepelijk worden van (de herziening  
 van) het bestemmingsplan dienen de negen woningen en de algehele  
 landschappelijke inpassing te zijn gerealiseerd.

Zienswijzen/bezwaren
Tegen de gesloten anterieure overeenkomst en de zakelijke beschrijving 
staat geen bezwaar of beroep open.

23 april 2021

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

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


