
Speld van verdienste voor Richard Meeussen
Burgemeester mr. drs. W. Gradisen heeft tijdens 
de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Mook 
en Middelaar op zondag 5 januari een gemeente- 
lijke speld van verdienste uitgereikt aan de 
heer R. (Richard) Meeussen wonende te Mook.  
De decorandus werd daarmee compleet verrast. 
De heer Meeussen heeft gedurende een lange 
periode een bijzondere bijdrage geleverd aan 
maatschappelijke organisaties en activiteiten 
binnen de gemeente Mook en Middelaar, maar 
ook daarbuiten. En hij doet dat nog steeds. 

De heer Meeussen is eigenaar en het ‘gezicht’ 
van de prachtig gelegen herberg/restaurant  
’t Zwaantje. Op deze locatie is in 1882 deze 
herberg begonnen op de Mookerheide, meer 
specifieker op De Biesselt, in 1882. Er is enige 
jaren geleden een prachtig boek uitgebracht over 
de rijke gezamenlijke geschiedenis van ’t Zwaan-
tje en De Biesselt. Sinds 2008 mag ’t Zwaantje 
zich zelfs hofleverancier noemen. Een predicaat 
dat wordt toegekend aan bedrijven die tenmin-
ste een eeuw bestaan, een uitstekende reputa-
tie hebben en garant staan voor dienstverlening 
op hoog niveau. ’t Zwaantje is één van de drie 
horecabedrijven die in Nederland deze titel mo-
gen voeren en zelfs het enige in de provincie 
Limburg. In één van de aanbevelingen voor de 
speld van verdienste wordt de heer Meeussen 
getypeerd als een horecaman in hart en nieren: 
“Richard is een 1ste klas vakman en een 1ste 
klas gastheer”. 

De heer Meeussen zet zich persoonlijk daar-
naast al jarenlang in voor diverse organisaties 
en projecten in Mook en Middelaar, maar ook 
in buurgemeente Berg en Dal. In 2004 was hij 
één van de initiatiefnemers van een samenwer-
kingsverband van restaurateurs. Het samenwer-
kingsverband kreeg gestalte in de vorm van het 
zogenaamde Kiste Trui Gilde. Inmiddels bestaat 
dit Gilde al weer 15 jaar en het zorgt voor een 
goede en brede promotie binnen en buiten de 
gemeente. 

Ook andere initiatieven waarbij de heer Meeus-
sen is betrokken trokken de aandacht. Zo was 
hij in 2011 één van de initiatiefnemers voor de 
nieuwbouw van de Boskapel op De Biesselt. 

Hij werd, naast alle drukke werkzaamheden, 
zelfs voorzitter van de Stichting Bestuur Histo-
risch en Natuurlijk Erfgoed De Biesselt. Door 
deze stichting werd een begin gemaakt met de 
plannen voor de nieuwbouw en kon de Maria-
viering een nieuwe impuls worden gegeven. Op 
26 oktober 2014 is de Boskapel op feestelijke 
en indrukwekkende wijze geopend. De stichting 
bestaat nu reeds 8 jaar en de heer Meeussen 
houdt zich persoonlijk o.a. bezig met het innen 
van het kaarsengeld, de verzorging van de bloe-
men en in de maand mei is er, indien mogelijk, 
een Mariaviering. Ook de historische ‘erfput’, 
vroeger de waterput, en het moeras de Bies-
sael krijgen jaarlijks zijn aandacht. Naast deze 
werkzaamheden zijn er de jaarvergadering, het 
bloemschikken en de jaarlijkse vieringen. Dit 
alles heeft in het verleden en nog steeds aan-
zienlijk bijgedragen aan de leefbaarheid en aan-
trekkelijkheid van de woonomgeving en aan het 
toeristisch-recreatief profiel van de gemeente 
Mook en Middelaar en zelfs een ruimere regio. 
Reeds in 2001 was de heer Meeussen één van 
de initiatiefnemers van de Stichting Toerisme 

& Recreatie (STER) Groesbeek, later Berg en 
Dal. Hij heeft zich ook hier met hart en ziel en 
tevens belangeloos ingezet om de doelen van 
de stichting waar het gaat om promotie van het 
toerisme te bereiken. Hij is verder inventief en 
creatief als toeristisch ondernemer: met onder 
andere de realisering van ‘grensoverschrijdende’ 
wandelroutes door de Groesbeekse bossen en 
over de Mookerheide. Van de Stichting Huys 
te Moock was de heer Meeussen ook één van 
de oprichters en van 2014 tot 2016 tevens 
bestuurslid. Hij heeft zich daarbij met name 
verdienstelijk gemaakt voor de totstandkoming 
van de statuten en als feitelijk bedenker van 
de naam van de stichting ‘Huys te Moock’. Tot 
op de dag van vandaag steunt hij de Stichting 
Huys te Moock nog altijd financieel in de vorm 
van een ruimhartige bijdrage aan het Restau-
rantgilde Kiste Trui waarvan ’t Zwaantje ook lid 
is. Burgemeester Gradisen benadrukte tot slot 
in zijn toespraak dat “alle activiteiten het beeld 
bevestigen van iemand die met een sociaal hart 
zeer betrokken is bij onze lokale samenleving en 
bereid is zich daarvoor belangeloos in te zetten”.
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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 15.00 - 19.00 uur. 
Zie voor meer informatie onze website www.mookenmiddelaar.nl

Op 12 december heeft de gemeenteraad
vergaderd. De genomen besluiten treft

 u aan op onze website
 www.mookenmiddelaar.nl, 

onder gemeenteraad.

Wegafsluiting 
Groesbeekseweg te Mook 
Van maandag 13 januari tot en met uiterlijk 21 
februari is de Groesbeekseweg in Mook vanaf 
de Rijksweg tot en met de Koningin Julianastraat 
afgesloten in verband met de herinrichting van 
de centrumstraten in Mook. Er is een omleidings-
route. Deze wordt via borden aangegeven. 
Als het werk sneller klaar is dan gepland, dan 
gaat de weg uiteraard eerder weer open.

Digitale nieuwsbrief Ter Sprake
De gemeente Mook en Middelaar biedt de mogelijkheid om 
een digitale versie van Ter Sprake als nieuwsbrief te ontvan-
gen. 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
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De samenleving maken we met elkaar

Tijdens een drukbezochte gemeentelijke nieuw-
jaarsreceptie in Mook heeft burgemeester mr. 
drs. Willem Gradisen zijn traditionele toespraak 
gehouden. Een toespraak waarin terug werd ge-
keken op het afgelopen jaar. Natuurlijk werden 
daarbij genoemd onderwerpen zoals de discus-
sie rond de Lob van Gennep, de drukte op de 
Maaslijn en de eikenprocessierups. 

In het bijzonder stond de burgemeester deze 
keer stil bij vraagstukken rond openbare orde 
en veiligheid. Wat betreft de brandweer ging het 
daarbij over het steeds moeilijker worden van 
het werven en behouden van brandweervrijwilli-
gers. Dit staat onder druk door veranderingen in 
de samenleving. Mensen willen zich niet meer 
lang binden en werkgevers zitten er vaak niet 
op te wachten. Met name in de dag-situatie be-
gint dit te knellen, ook in de gemeente Mook en 
Middelaar. Veel inwoners werken buiten de ge-
meente en zij kunnen bij bijv. een woningbrand 
overdag door-de-week niet tijdig aanwezig zijn. 
We moeten er alles aan doen om mensen te 
blijven werven en wellicht in de toekomst met 
creatieve oplossingen komen.

Burgemeester Gradisen ging verder in op het 
door de gemeenteraad medio 2019 vastge-
stelde veiligheidsbeleid. Twee ontwikkelingen 
vragen steeds meer aandacht van de politie. 
Hij noemde als eerste de problematiek van de 
zogenaamde verwarde personen. In het bijzon-
der mensen met psychiatrische problemen die 
daarnaast ook nog drugs en/of alcohol gebrui-
ken. Inwoners in de omgeving kunnen dan te 
maken hebben met overlast. In sommige geval-
len is er zelfs sprake van agressie en bedrei-
ging. Het is niet eenvoudig om deze mensen 
opgenomen te krijgen en dan komt het op het 
bordje van de politie. Dit leidt vaak niet tot een 
adequate oplossing.

Als tweede ontwikkeling noemde de burge-
meester de groeiende en noodzakelijke aan-
dacht voor ondermijnende ofwel georganiseerde 
criminaliteit. Het gaat daarbij om bijv. hennep-
plantages en het maken van synthetische drugs 
(hard drugs). Er zijn inwoners die denken dat dit 
bij ons in een kleine veilige gemeente niet zal 

voorkomen. Maar zij vergissen zich. Het is niet 
alleen iets van de grote stad. In onze gemeente 
zijn er in de afgelopen jaren woningen gesloten 
vanwege het aantreffen van hennepplantages 
en er is bijv. al twee keer een XTC-laboratorium 
door de burgemeester gesloten. In Nederland 
gaan er enorme bedragen in om. Zo wordt in 
ons land de omzet van alleen al de synthetische 
drugs (zoals XTC) geschat op 19 miljard euro. 
Dat is meer dan de omzet van bedrijven als Phi-
lips of Albert Heijn. 

De rechtsstaat staat daarmee onder druk. Met 
bedreigingen van tal van beroepsgroepen zo-
als advocaten, misdaadjournalisten, rechters, 
officieren van justitie en ook burgemeesters. 
Burgemeester Gradisen herhaalde hetgeen hij 
al eerder via de media heeft laten weten, na-
melijk dat hij zich zorgen maakt over de huidige 
capaciteit van de politie en de gehele justitiële 
keten (dus ook het Openbaar Ministerie en de 
rechterlijke macht). Het loopt de politie door 
de bezuinigingen in de afgelopen jaren en de 
aandacht voor de omvang van ondermijnende 
criminele ontwikkelingen over de schoenen. 
De burgemeester vroeg mensen om zelf ook 
waakzaam te zijn. Let op je omgeving. Het ver-
baasde hem bijv. dat hij als reacties bij het slui-
ten van een woning in verband met een hennep-
plantage in de omgeving te horen kreeg: “maar 
dat wisten wij al lang”. Meld dat dan! Dat kan 
tevens anoniem. Ook in dit opzicht vormen we 
met elkaar de samenleving. 

Er ligt niet alleen een verantwoordelijkheid bij 
de overheid. Dat geldt bijv. ook voor minderja-
rigen die zich misdragen met oud-en-nieuw in 
onze gemeente. Primair zijn ouders daarvoor 
verantwoordelijk. De overheid zijn we bovendien 
zelf. Betrokkenheid van mensen op tal van ma-
nieren voor elkaar en daarmee voor de samenle-
ving helpt ons vooruit op tal van terreinen. 
We moeten het samen doen. Gelukkig gebeurt 
dat in Mook en Middelaar al volop met bijv. 
mantelzorgers, het levendige verenigingsleven, 
dorpsraden enz. Maar er mag altijd een schepje 
bovenop. Want de kwaliteit van onze samen-
leving hangt af van wat we er met elkaar van 
maken. 

Doe mee aan de fotowedstrijd 
gemeentegids 2020! 
Ook voor de gemeentegids van 2020 houden wij 
weer een fotowedstrijd. Deze keer zonder thema.  
Neem een mooie foto van iets sportiefs, een bij-
zondere plek, een mooi gebouw, iets wat dyna-
miek of saamhorigheid uitstraalt:  alle creativi-
teit is welkom! Wij laten ons graag verrassen! 

De drie mooiste foto’s komen op de voorkant 
van de gids en worden beloond met een waar-
debon van resp. 75, 50 en 25 euro. Een selec-
tie van andere foto’s die zijn ingezonden wordt 
in de gids opgenomen, met vermelding van de 
naam van de maker. 

De ervaring is dat ook foto’s die gemaakt wor-
den met een mobieltje vaak aan de eisen vol-
doen en winnaar kunnen worden. Je hoeft dus 
echt geen professionele camera te hebben om 
in de prijzen te vallen! 

Alle foto’s worden beoordeeld door een deskun-
dige jury onder leiding van burgemeester Willem 
Gradisen. De winnaars worden in maart 2020 
bekendgemaakt en krijgen persoonlijk bericht. 
Iedereen die mee wil doen aan de wedstrijd, kan 
tot 15 februari 2020 per mail maximaal twee 
foto’s sturen naar: 
fotowedstrijd@mookenmiddelaar.nl. 
Dit moet uiteraard onder vermelding van naam 
en adresgegevens. 

Voorwaarden 
De wedstrijd staat alleen open voor inwoners 
van de gemeente Mook en Middelaar. Per per-
soon mogen maximaal twee foto’s worden inge-
zonden en de foto’s moeten natuurlijk in onze 
gemeente zijn genomen. Ze moeten rechtenvrij 
digitaal worden aangeleverd in jpg-formaat met 
een minimale resolutie van 300dpi of een mini-
male bestandsgrootte van 1,2 MB. 

De gemeente kan de foto’s ook gebruiken voor 
promotionele doeleinden, zoals de eigen website 
of folders. Bij deelname aan de fotowedstrijd 
geeft u hier automatisch toestemming voor. Als 
u personen of kunstwerken fotografeert, moet u 
vooraf toestemming vragen voor publicatie van 
de foto’s.
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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
• Hendrik van Nassaulaan 47 Mook uitbreiden woning.
• Rijksweg (bij nr. 131) Mook bouw woning met bijgebouwen.
• Riethorsterweg (bij nr. 21) Plasmolen bouw één 2-onder-1 kap woning.
• Kanaalweg 4b Mook plaatsen dakkapel.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
• Rijksweg 80, 82 en 84 en Raadhuisplein 10 t/m 32 Mook bouwen 
 12 appartementen en 3 commerciële ruimten.

GEDEELTELIJK INGETROKKEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
• Op Schuttersweg 8 Mook verbouwen woning en plaatsen grondopstel- 
 ling zonnepanelen. Het aanvraagdeel voor de grondopstelling zonne- 
 panelen is ingetrokken.

MELDING (MILIEU)
• Kapittelweg 1 Molenhoek aanleg gesloten bodemenergiesysteem.
 
ONTWERPBESLUIT WEIGERING AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om gevraagde omgevings-
vergunningen te weigeren voor:
• Het verbouwen van een bijgebouw bij de woning geadresseerd aan Witte- 
 weg 19 te Plasmolen tot botenloods en het realiseren van een boten- 
 helling op het talud grenzend aan de achterzijde van het woonperceel.
• Een strook grond gelegen achter de woning geadresseerd aan Witteweg  
 19 te Plasmolen in gebruik te nemen voor privégebruik ten behoeve van  
 een terras(vlonder), een wandelpad en een aanlegsteiger.

Beide ontwerpbesluiten met de bijbehorende stukken liggen vanaf 10  
januari 2020 op het gemeentehuis ter inzage. 
 
Zienswijze:
Eenieder wordt in de gelegenheid gesteld tegen de ontwerpbesluiten 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. 

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 

BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN 
De BAG beheerder-GEO-coördinator van Mook en Middelaar maakt be-
kend dat hij op 19 december 2019 de volgende huisnummers heeft toe-
gekend:
• Rijksweg 80-82-84 Mook
• Raadhuisplein 10 t/m 32 Mook 

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. 

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

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
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Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte
In december en januari vindt er in de gemeente 
Cuijk en mogelijk in de gemeente Mook en Mid-
delaar onderzoek in de ondergrond plaats naar 
aardwarmte (ofwel geothermie). Kijk op www.
scanaardwarmte.nl voor meer informatie. Bewo-
ners en eventuele bedrijven in de directe omge-
ving van de werkzaamheden ontvangen hierover 
een brief aan huis. 

Het onderzoek in de ondergrond is een seis-
misch onderzoek. Het maakt deel uit van een 
landelijk onderzoek om informatie te verzame-
len over de ondergrond in Nederland met als 
doel nauwkeuriger te kunnen inschatten waar 
aardwarmtewinning mogelijk is. Het is een ver-
kennend onderzoek. Het winnen van aardwarm-
te is geen onderdeel van dit onderzoek. 

Landelijk onderzoek aardwarmte
Als onderdeel van de energietransitie ziet de 
Rijksoverheid kansen om met aardwarmte een 
deel van onze warmtevraag in huizen, kanto-
ren en voor bepaalde industrie te verduurza-
men. Aardwarmte is warm water dat van nature 
diep in de bodem aanwezig is. In grote delen 
van Nederland is echter weinig informatie be-
kend over de ondergrond en de Rijksoverheid 
wil daarover meer informatie verzamelen. Het 
ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
financiert daarom het landelijk onderzoek dat 
‘Seismische Campagne Aardwarmte Nederland’ 

(SCAN) heet. SCAN wordt uitgevoerd door TNO 
en EBN (Energie Beheer Nederland). 

Seismisch onderzoek
Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven 
de ondergrond in gestuurd om zo de dikte en 
ligging van de onderliggende aardlagen in kaart 
te brengen. Het is mogelijk dat u een lichte kor-
te trilling voelt. Kijk voor meer informatie over 
wat seismisch onderzoek is op www.scanaard-
warmte.nl. Ook kunt u op deze website een film 
bekijken hoe het onderzoek plaatsvindt. 

Veilig en verantwoord
Dit seismisch onderzoek is een vervolg op een 
onderzoek dat eerder dit jaar, volgens dezelfde 
werkwijze, tussen Utrecht en Almere is uitge-
voerd. Nu ligt de focus op de lijn tussen Putten 
en Cuijk (lijn 5). Seismisch onderzoek wordt al 
decennia succesvol gedaan in Nederland. EBN 
is uitvoerder van dit onderzoek en heeft jaren-
lange ervaring met projecten in de ondergrond. 
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is verant-
woordelijk voor controle op de naleving van de 
voorwaarden en veiligheid van het seismisch 
onderzoek. Ook is SodM de partij die de beno-
digde vergunning(en) afgeeft.

Meer informatie
Kijk op www.scanaardwarmte.nl voor meer in-
formatie over SCAN. Op deze website staan 

binnenkort ook de locaties van het seismisch 
onderzoek in deze regio en u kunt er updates 
over de werkzaamheden in dit gebied lezen.


