Opmerking vooraf: onderstaande tekst van de nieuwjaarstoespraak is niet letterlijk door
burgemeester Gradisen uitgesproken. De tekst, door hem geschreven, is gebruikt als basis.
Toespraak nieuwjaarsreceptie 2019 van de gemeente Mook en Middelaar op zondag 6 januari
2019 in De Koppel in Middelaar door burgemeester mr. drs. W. Gradisen.
Geachte dames en heren, beste mensen,
Van harte welkom. Fijn dat u er bent en de moeite heeft genomen om aanwezig te zijn bij
onze gemeentelijke nieuwjaarsreceptie. Allereerst wil ik, voor zover ik dat nog niet eerder
individueel heb gedaan, u namens het gemeentebestuur het allerbeste toewensen voor het
nieuwe jaar 2019. Die allerbeste wensen gelden uiteraard ook voor uw naasten, familie en
vrienden. Met vooral een goede gezondheid als basis. Het is een goede traditie om de
nieuwjaarsreceptie van de gemeente steeds in een andere kern; in een ander dorp te houden.
Deze keer hier in Middelaar; in het multi-functioneel centrum De Koppel.
We houden tevens de traditie in ere om dat met muziek (achtergrondmuziek) te doen. We
hebben weer Orkest Divers bereid gevonden dat vandaag te doen. Het orkest is opgericht in
2008, bestaat dus vorig jaar 10 jaar en speelt een breed en afwisselend repertoire. Graag uw
applaus voor dit orkest.
Uiteraard staat bij de nieuwjaarsreceptie centraal het uitwisselen van nieuwjaarswensen. Niet
digitaal en ook niet via een kaartje, maar “live”, hier met elkaar. Vandaag gaat het dus primair
om de ontmoeting en het gesprek met elkaar.
Daarnaast hebben we vandaag nog iets bijzonders. Want ik mag straks, eigenlijk namens u
allen, nadrukkelijk meerdere inwoners van onze gemeente in het zonnetje zetten. In het
zonnetje zetten met een speld van verdienste. De nieuwjaarsreceptie is een prima gelegenheid
om dat publiekelijk te doen. Daar verklap ik nu nog niets over. Ik hoop dat u allen ook
daarvoor het geduld kunt opbrengen.
Waar ik verder niet al te over teveel verklap is een verrassingsoptreden van het College en
muzikale begeleiding met een nieuw lied over onze mooie gemeente. Het is eigenlijk geen
kunst om een loflied te maken op zo’n mooie gemeente. En dat lied gaan we ook nog eens
gezamenlijk zingen. Ik hoop dat u allen mee wil doen. Want wat is er mooier dan het nieuwe
jaar te beginnen met samen zingen. De tekst van het lied wordt, nadat de spelden zijn
uitgereikt, uitgedeeld. Dus we vragen vandaag ook wat van u.
Uiteraard zijn we benieuwd wat 2019 ons gaat brengen. Dat is toch een beetje koffiedik
kijken. Dat ga ik niet doen. Wel wil ik graag met u terugkijken naar het afgelopen jaar.
Waarbij ik wat minder aandacht besteed aan de inhoud van tal van onderwerpen maar deze
keer meer bij de personele samenstelling van de gemeenteraad in nieuwe samenstelling en
daarnaast ook de Collegeleden; de wethouders. De mensen die het voor u in ons bestuur doen
zijn minstens zo belangrijk als de onderwerpen waarover besluiten worden genomen.
Voor onze lokale democratie en onze gemeente was bestuurlijk en politiek 2018 een bijzonder
jaar. Een jaar waarbij op woensdag 21 maart verkiezingen voor de gemeenteraad zijn
gehouden.
We namen echter ook afscheid van twee bijzondere raadsleden die erg lang actief zijn
geweest. Allereerst was dat op 25 januari het afscheid van Ger Mulders, de fractievoorzitter

van de DGP die 40 jaar politiek actief is geweest, waarvan maar liefst 32 jaar als raadslid. Dat
is echt uniek en bijzonder. Dhr. Mulders kent onze gemeente als zijn broekzak.
In maart is verder afscheid genomen van Jan Boot, na 19 jaar raadslidmaatschap, waarvan 4
jaar als wethouder. Beiden zijn onderscheiden met de bijzondere Gemeentelijke Erepenning.
De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen vertoonde in onze mooie gemeente een
bijzonder stabiel beeld. Niet het beeld zoals in veel gemeenten van verdere politieke
versplintering. Het aantal zetels van 3 van de 5 politieke partijen bleef precies hetzelfde. Met
de VVD op 3 zetels, GroenLinks 2 zetels en het CDA op 1 zetel. Er vond alleen een kleine
verschuiving plaats in zetels tussen de DGP en de PvdA. De DGP verloor een zetel, maar
bleef met vier zetels wel de grootste partij. En de PvdA ging van 2 naar 3 zetels. Kortom een
stabiel beeld.
De Collegevorming kwam in redelijke tempo tot stand. Met een coalitieprogramma onder de
titel “Op weg naar Mook en Middelaar in 2030”. Daarbij ook geïnspireerd door de
Toekomstvisie 2030, die interactief met medewerking van veel inwoners, tijdens diverse
bijeenkomsten en met een digitaal panel tot stand is gekomen in 2017.
De coalitie werd gevormd door en met dezelfde partijen als het College daarvoor, d.w.z. de
DGP, PvdA en GroenLinks. Met wederom als wethouders Geertjan Wienhoven en Karin
Peters. De laatste overigens met een nagenoeg volledig andere portefeuille. Nieuw trad aan
met de portefeuille sociaal domein wethouder Susan Doorenbos. Omdat haar voorganger
Pepijn Baneke die portefeuille niet ambieerde, werd van hem afscheid genomen.
Bij het afscheid van wethouder Pepijn Baneke sprak ik de inmiddels historische woorden dat
(ik citeer mezelf): “meerdere bestuurders in onze omgeving hem nog eens hopen terug te zien
in het openbaar bestuur”. Dit wordt (hoogstwaarschijnlijk) al snel bewaarheid, want Pepijn
Baneke is lijsttrekker geworden voor GroenLinks Limburg bij de Provinciale
Statenverkiezingen op 20 maart a.s.
Terug naar onze gemeenteraad. Uiteraard is dat aan de politiek, maar het is denk ik goed om
te mogen constateren dat in onze nieuwe gemeenteraad er een mooie mix is tussen nieuwe
raadsleden en meer ervaren mensen. Zes van onze raadsleden zijn nieuw. Op alfabet zijn dat:
Stan Brinkhoff (voor de VVD; hoewel hij in een verder verleden eerder raadslid is geweest),
Ton Broekmans (voor de PvdA), Frank Dillerop (voor de PvdA), Geoffrey van den Honert
(voor de DGP), Wies van Keulen (voor GroenLinks) en Fred van Santwijk (ook voor
GroenLinks en tevens fractievoorzitter).De zeven ervaren raadleden die onze gemeenteraad
compleet maken zijn: Cornelieke van den Bergh (VVD en tevens fractievoorzitter), Ton
Herings (DGP), Francois Jongen (CDA en tevens fractievoorzitter), Daan Leseman (VVD),
Luc van de Linden (DGP), Lee Tonnaer (PvdA en tevens fractievoorzitter) en Peter Wijers
(DGP en tevens fractievoorzitter).
De gemeenteraad is wat betreft de gemiddelde leeftijd jonger geworden. Wanneer we die
vergelijking wetenschappelijk verantwoord willen doen, moeten we een vergelijking maken
met de beginperiode van de vorige raad. De vorige gemeenteraad kende een gemiddelde
leeftijd van 57,2 jaar en de huidige raad 50,2. Dus gemiddeld is de raad nu 7 jaar jonger. Van
de 13 raadsleden zijn er 4 dertigers, met zelfs 3 raadsleden van 30 jaar. De spreiding is
daarmee ook gedifferentieerder geworden. Met een goede mix van verschillende leeftijden.
De raad wordt ondersteund door een nieuwe griffier Ton Peters Sengers (hoewel inmiddels
zeer ervaren als zowel plaatsvervangend en later ook nog waarnemend griffier). Hij is door de

gemeenteraad benoemd in de vergadering van juni 2018. De griffier wordt daarbij
ondersteund door Peter Wiersma de nieuwe commissiegriffier. Mooi dat de griffie daarmee
weer helemaal op sterkte is. Als burgemeester ben ik ook tevreden over het
opkomstpercentage bij de raadsverkiezingen in 2018. Ruim 65% en dat is het hoogst
percentage in deze regio en tevens het hoogste percentage behaald in deze eeuw.
Ik hoop dat ook bij de Provinciale Staten- en Waterschapverkiezingen in maart en de
Europese verkiezingen in mei de kiezer het niet laat af weten. Het is nog steeds een voorrecht
om te mogen stemmen; uw stemrecht te gebruiken in onze mooie democratie. Er zijn over de
wereld veel landen waar dat niet echt mogelijk is. De Statenverkiezingen hebben ook een
landelijk belang. Indirect wordt door de Provinciale Staten de Eerste Kamer gevormd. Mijn
dringende advies is: maak dus absoluut gebruik van uw stemrecht. Geef dat door aan
gezinsleden, familie, vrienden en bekenden.
Er zijn het afgelopen jaar weer vele besluiten genomen die onze gemeente verder brengen.
2018 was ook een jaar met veel aandacht voor duurzaamheid. Dit begon in 2018 al met de
Energievisie 2018 en met het initiatief vanuit de raad om te komen tot een Adviesraad Natuur
en Milieu. Tevens is er in september een Visie Maasheggen door de raad vastgesteld. Tevens
is de vermelding van belang van de vaststelling van het bestemmingsplan Natuurbegraven bij
het Jachtslot Mookerheide en de principe-uitspraak van de gemeenteraad om mee te werken
aan een nieuw bestemmingsplan voor het terrein van het voormalige Hotel Plasmolen.
Er kan natuurlijk gezegd worden, ja maar het zijn allemaal plannen. Maar daar begint het wel
mee. Het is de afgelopen tijd en nu meer bijzonder zichtbaar dat het nodige gebeurt in onze
gemeente. Bij de Maaskade wordt de waterveiligheid in onze gemeente aangepast aan de
eisen van deze tijd. Een ingrijpende operatie, die helaas onvermijdelijk ook overlast betekent
voor inwoners van onze gemeente.
Even verderop wordt er gewerkt in het Hart van Mook. Met de bouw van een nieuwe
voorziening voor ouderen. Waarbij de zorg komt te liggen in de handen van ZZG Zorggroep.
Een belangrijke voorziening die we, ondanks de sterke, vergrijzing nog niet kennen in onze
eigen gemeente. En het zou winst zijn wanneer er nog meer plannen snel kunnen worden
omgezet in daden. We hopen daarvan allemaal in dit nieuwe jaar 2019 getuige te mogen zijn.
Uiteraard gebeurt er ook nog veel meer. Of het nu gaat om de snelfietsroute en daarbij de
bouw van een nieuwe fietsbrug over de Maas of de revitalisering van Korendal. Het is
onmogelijk al die ontwikkelingen te schetsen binnen het bestek van deze toespraak.
Ik roep u daarbij op. Volg ons. Volg ons kritisch. Het liefst constructief kritisch. Maar doe
vooral ook mee. Want we moeten het altijd samen doen. Dat geldt voor onze inwoners, onze
bedrijven en onze verenigingen. Maar het geldt ook voor onze politiek. Ook daar moeten we
het samen doen. In het belang van onze gemeente. Velen van u pakken ook al veel zelf op. In
de directe omgeving, in uw gezin, uw familie, op school, in uw buurt of bijvoorbeeld via
mantelzorg. Ik hoop dat 2019 een topjaar wordt. Voor ons allemaal samen. Want dan blijft het
ook helemaal goed gaan met ons mooie Mook en Middelaar! Ik wens u daarbij in 2019 heel
veel succes.

