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Geachte leden van de Raad van Mook en Middelaar, 
Geacht College van Mook en Middelaar, 
 
Zoals in de commissievergadering van afgelopen week al aangegeven heeft het ons zeer 
verontrust dat het concept mobiliteitsplan van juni 2020 op het onderdeel variant 5a is 
aangepast. 
Was hier volgens het concept van juni 2020 nog geen politiek draagvlak voor, nu is deze zin 
ineens geschrapt en wordt er onderzoek naar gedaan met een bedrag van €100.000,00! 
 
De variant 5a lijkt er van DGP, PvdA en CDA te moeten komen, en de natuurwaarden en 
extra overlast lijken geen rol meer te spelen. Daarnaast worden Mook en Molenhoek met 
deze variant ingeklemd en doorkruist door 2 Rijkswegen.  
 
Na het bekendmaken van uw Ecozone plannen zijn wij gestart om inwoners direct te vragen 
hoe zij hierover denken. 
 
Op dit moment hebben alleen al uit Molenhoek rond de 300 inwoners zich laten registreren 
als actief tegenstander van de 5a variant. Daaronder ook meerdere bewoners van 
bijvoorbeeld de Heumensebaan, Oude Bovensteweg en Kastanjelaan. 
 
Afgelopen week hebben wij een petitie online gezet, waarop binnen vier dagen meer 
dan 525 bezorgde burgers deze hebben ondertekend. Omdat zij zich verzetten tegen de 
plannen die natuur, mens en leefomgeving drastisch aantasten! De 5a variant vergroot de 
onrust met nog meer verkeer, geluidsoverlast en milieuproblemen.  
 
In totaal zijn er meer dan 750 bezorgde burgers tegen uw besluit de 5a variant opnieuw te 
overwegen en dit aantal is zeer sterk groeiende en zal alleen maar groter en groter worden. 
 
Het is uiteindelijk een probleem van Malden en Groesbeek waarvan wij de verkeershinder 
ondervinden. We zijn dan ook van mening dat er een oplossing gezocht moet worden om 
Molenhoek minder aantrekkelijk te maken, om als doorvoer-weg te acteren voor deze 
dorpen. 
 
Nogmaals duidelijk, wij zijn tegen de Rijksweg, maar uitdrukkelijk VOOR een oplossing voor 
de Heumensebaan. Wij zijn bereid om mogelijke alternatieven te bespreken, mits de 
Gemeente hier ook serieus voor open staat. Want de afgelopen 15 jaar is er nog maar weinig 
initiatief/creativiteit getoond vanuit de Gemeente, dan alleen MEER ASFALT (zijnde variant 
5a). Met het onderzoeksbedrag van €100.000,00 hadden al diverse alternatieven ingesteld 
worden naar onze mening.  
 
Met hartelijke groet, 
Molenhoeks Belang  
Ellen Boekwijt, Oscar van Deurzen, Koos Kalisvaart 


