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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
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Dodenherdenking op 4 mei 2022 in Mook
In Mook kon voor het eerst sinds de corona- 
pandemie weer een fysieke 4 mei herdenking 
plaatsvinden. Er was een grote belangstelling 
voor de dodenherdenking op de militaire be-
graafplaats. Dit jaar werd aan het program-
ma medewerking verleend door onder andere  
Muziekvereniging Middelaar 1919, het Gilde 
St. Sebastianus, Scouting Don Bosco Mook en 
de Zeeverkenners. Daarnaast is op verzoek 
van burgemeester mr. drs. W. Gradisen door 
Zanggroep Cantantes het lied “Vluchten kan 
niet meer” uitgevoerd.

Gedichten en het lot van vluchtelingen nu
Door de jeugdige Bram Jans uit Middelaar en 
Elena Tijink van Scouting Don Bosco werden 
gedichten voorgelezen, onder andere over 
Middelaar in de oorlogsjaren. Burgemeester 
Willem Gradisen sloot bij het gedicht over 
Middelaar aan. Hij stelde in zijn toespraak 
namelijk het lot van vluchtelingen centraal. 
Bijna dagelijks komen die berichten nu hard 
binnen via de media over met name Oekraïne. 
Vluchtelingen, van jong tot oud, op zoek naar 
een veilig plekje met hun hele ‘hebben en 
houwen’ in een koffertje.

Middelaar in de oorlog
De burgemeester trok een parallel met het 
vluchten in het najaar van 1944 vanuit Mid-
delaar en Plasmolen. Tijdens de Tweede  
Wereldoorlog moeten die inwoners ook vluch-
ten voor oorlogsgeweld. Het dorp Middelaar 
wordt indertijd nagenoeg volledig verwoest. 
De inwoners schuilen zowel overdag als  

’s nachts in stallen en kelders. Het liefst on-
der de grond. Er zijn uit die verschrikkelijke 
periode diverse getuigenissen.       

Gedwongen vlucht
De Duitsers staan niet toe dat de inwoners 
naar bevrijd gebied vluchten. Bang voor ver-
raad wil de bezetter de burgers in het gebied 
wel weg hebben. De Duitse bezetter begint 
daarom medio oktober 1944 een gedwongen 
evacuatie van inwoners. Onder bewaking van 
Duitse militairen. Een evacuatie die niet is 
voorbereid. De tocht is voor de vluchtelingen 
(mannen en vrouwen, maar ook kwetsbare 
ouderen, kinderen en baby’s) zeer zwaar. 
Nagenoeg iedereen is te voet en draagt vaak 
een zware bepakking op de rug. De kou en 
de honger zijn in oktober 1944 hevig en er 
wordt ’s nachts geslapen in varkenskotten, in 
schuren of zelfs in het veld.

Opvang elders
Uiteindelijk wordt er door de Duitse bezetter 
samengewerkt met het Rode Kruis en kun-
nen de groepen gedwongen vluchtelingen na 
3 dagen de Rijn oversteken en overgedragen 
worden. Van daaruit gaan de vluchtelingen 
richting het noorden en het westen van toen 
nog bezet Nederland. Vaak naar opvang- 
gezinnen, die zelf nagenoeg ook niets hebben. 

Ondanks de bezetting, de oorlog, de tekor-
ten en de ellende is er medemenselijkheid 
en liefde naar elkaar. Het zal overigens nog 
9 maanden duren voordat de vluchtelingen 

hun verwoeste dorpen Middelaar en Plas- 
molen terugzien.

Gevolgen voor inwoners en blijven herdenken
Burgemeester Gradisen gaf aan dat deze 
trieste en ingrijpende gebeurtenissen het 
verdere leven van veel mensen hebben be-
paald. Anderen kwamen om als gevolg van 
het oorlogsgeweld in 1944. Naast burgers 

ook duizenden militairen, ver van huis in een 
voor hen vreemd land. Hij memoreerde daar-
bij de tekst van het oorlogsmonument aan de 
Witteweg, die hen allen herdenkt. Daarnaast 
gaf de burgemeester aan dat we vandaag, 
met hoofd en hart, tevens stilstaan bij al  
degenen die slachtoffer zijn van oorlogsleed 
en zijn gedwongen om te vluchten waar ook 
ter wereld.

Wensbus Middelaar-Plasmolen officieel geopend Start lokaal verkeersonderzoek Groesbeek - A73

Op donderdag 21 april is, in aanwezigheid van gedeputeerde Van Gaans-Gijbels en wethouder 
Wienhoven, de Wensbus Middelaar-Plasmolen officieel van start gegaan. Hiermee is het voor 
Stichting Wensbus Gennep mogelijk geworden Plasmolen en Middelaar aan hun rijgebied toe te 
voegen. 

Wensbus
De Wensbus is een kleinere bus voor maximaal 8 personen. De bus rijdt op werkdagen van 
08:00u tot 18:00u. Het biedt vervoer van deur tot deur. Voor jong en oud. In het gebied 
Gennep-Plasmolen- Middelaar en een aantal puntbestemmingen daarbuiten. De bus is niet 
ingericht op rolstoelvervoer, maar een rollator is geen probleem. Wilt u van de Wensbus gebruik 
maken, dan kunt u bellen met 06 - 14 70 64 05 om (mimimaal 1 dag van tevoren) te reser-
veren. Voor meer informatie zie ook de website van Wensbus Gennep: www.wensbusgennep.nl 

Vrijwilligers
Het bestaan van de Wensbus is alleen mogelijk dankzij de inzet van vrijwilligers. Heeft u 
interesse om als vrijwilliger een bijdrage te leveren of wenst u meer aanvullende informatie 
hierover? Stuur dan een e-mail naar: bestuurwensbusgennep@gmail.com. Vermeld daarbij 
uw naam, mailadres en telefoonnummer. Een vrijwilliger van Stichting Wensbus neemt dan 
contact met u op.

13 mei 2022

De gemeente streeft naar een prettige en 
veilige leefomgeving voor haar inwoners, 
waar ze fijn wonen, werken en recreëren. 
Daarom heeft de gemeente advies- en inge-
nieursbureau Sweco opdracht gegeven om 
een verkeersonderzoek te doen naar de door-
stroming, de leefbaarheid en de verkeers-
veiligheid als gevolg van het verkeer tussen 
Groesbeek en de A73. Sweco gaat als onaf-
hankelijk adviesbureau met een frisse blik de 
huidige verkeerssituatie op de doorgaande 
verkeersroutes onderzoeken. En: samen met 
de diverse stakeholders zoals bewoners, on-
dernemers, organisaties, gemeenten en pro-
vincies op zoek naar mogelijke oplossingen 
en maatregelen. 

Het onderzoek
Het onderzoek bestaat uit 3 fasen waarbij 
het participatieproces en inhoudelijk proces 
hand in hand samengaan. Binnen het parti-
cipatieproces worden de stakeholders op ver-
schillende momenten uitgenodigd om input 
te geven.

In fase 1 maken we een analyse van de hui-
dige verkeerssituatie. Een belangrijk element 
in deze analyse zijn ervaringen. Door middel 
van het houden van interviews met de verte-
genwoordigers van de verschillende stakehol-
ders gaan we deze ervaringen verzamelen. 
Tegelijkertijd starten ook inhoudelijke werk-
zaamheden. Zo heeft Sweco in april verkeers- 
tellingen uitgevoerd en samen met de ge-
meente de verschillende trajecten bezocht. 
In de maand mei voeren we een analyse uit 
naar verkeersveiligheid, milieu en geluid. 

Fase 1 ronden we eind juni af met het samen-

stellen van een focusgroep die zal bestaan 
uit de vertegenwoordigers van de verschillen-
de stakeholders. Deze focusgroep wordt tij-
dens een fysieke bijeenkomst geraadpleegd 
over de resultaten uit fase 1. Via een nieuws-
brief op de website van de gemeente Mook 
en Middelaar informeren we alle betrokkenen 
over de stand van zaken.

In fase 2 werken we de doelstellingen en op-
lossingsrichtingen verder uit. De oplossings-
richtingen worden gevisualiseerd, waarbij ook 
de effecten op verkeer, milieu en geluid, en 
de kosten in beeld worden gebracht. We be-
spreken de oplossingsrichtingen samen met 
de focusgroep en finetunen waar nodig op 
details. De bevindingen uit deze focusgroep 
worden verwerkt om zo te komen tot de voor 
te stellen oplossingen in fase 3. De planning 
is om deze fase medio juli af te ronden. De 
resultaten worden opgenomen in een tweede 
nieuwsbrief aan alle betrokkenen.

In fase 3 leggen we de oplossingsrichtingen, 
na het zomerreces, ter besluitvorming voor 
aan het college van burgemeester en wet-
houders. Ook presenteren we het rapport 
aan de gemeenteraad. Het eindresultaat 
wordt dit najaar gepubliceerd op de website 
van de gemeente. 

Contact
De stakeholders hebben inmiddels een mail 
ontvangen. Heeft u geen e-mail met brief van 
ons ontvangen of wilt u als bewoner uw me-
ning doorgeven, anders dan via de dorps- en/
of wijkraad, meld dit dan vóór 20 mei 2022 
bij Sweco door een mail te sturen naar: 
wouter.vanhaperen@sweco.nl

17 mei: Themabijeenkomst Schaamte
• Heeft u ook wel eens dat u zich ergens voor  
 schaamt? 
• Vinden anderen wel eens dat u zich ergens  
 voor zou moeten schamen? 
• Hoe gaat u hiermee om? 
• Wilt u graag anderen ontmoeten en geza- 
 menlijk ervaringen uitwisselen over dit  
 thema?

Kom dan naar de themabijeenkomst ‘Schaam-
te’ in Molenhoek! De bijeenkomst wordt geleid 
door 2 ervaringsdeskundigen. Iedere maand 
organiseert Ixta Noa samen met de gemeente 
een themabijeenkomst. Onderwerpen zijn bij-
voorbeeld: kwetsbaarheid, (ont)moeten, zin-
geving, mentaal gezond zijn. Maar geef vooral 
ook zelf aan waarover u het wilt hebben.

Praktische informatie
De bijeenkomst over schaamte vindt plaats 
op 17 mei van 19.30-21.30 uur in Gemeen-
schapshuis De Wieken, Esdoornlaan 5, Mo-
lenhoek. Er zijn geen kosten verbonden aan 
deze bijeenkomst. Voor meer informatie kunt 
u terecht bij Jeroen via jeroen@ixtanoa.nl of 
via 06 - 25 33 96 98. 

https://www.wensbusgennep.nl/
Mailto: bestuurwensbusgennep@gmail.com
mailto: wouter.vanhaperen@sweco.nl
mailto: jeroen@ixtanoa.nl
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Programma Energiecafé
Van april tot en met juni organiseert het Energiecafé ook spreekuren en adviesgesprekken 
voor huurders van woningen in de gemeente. Huurders kunnen hiervoor de informatie volgen 
uit de brief die ze van de gemeente ontvangen hebben. Volg ook de agenda op: 
www.energiecafemookenmiddelaar.nl

• Mei tot en met juni 
 Spreekuren en adviesgesprekken voor huurders van woningen in de gemeente. 
 Wilt u een groepsbijeenkomst voor u en uw medehuurders van eenzelfde soort woning?  
 Meld u bij menno.arendz@energiecafemookenmiddelaar.nl

• 17 mei
 Speciaal voor ontvangers van de Warmtescan. Toelichting op de door u ontvangen  
 warmtescan. Open inloop, 14.00 - 16.30 uur, Clubhuis Eendracht ’30, Bovenste-
 weg 61, 6584 KB Mook.

• 18 mei
 Voor alle huurders in Middelaar. Open inloop, 14.00 - 16.30 uur en 19.30 - 21.30 uur,  
 De Koppel, Dorpsstraat 45, 6587 AZ Middelaar. Hoe kun je de geschenkbon van de  
 gemeente het best besteden?

• 13 juni, 11 juli
 Vraag het de energiecoach. Ook voor een toelichting op de warmtescan.  
 Open inloop, 19.45 - 21.00 uur, LOP Molenhoek. 

Kijk voor meer informatie en voor de agenda op www.energiecafemookenmiddelaar.nl

Geef uw mening over communicatie en participatieOuderen weer op pad met Kommee

Als gemeente vinden we het belangrijk om in-
woners te betrekken en goed te informeren. 
Nu en in de toekomst. Wij zijn benieuwd hoe 
u denkt over de burgerparticipatie en over de 
communicatie van de gemeente. We nodigen 
u daarom uit om uw mening te geven. 

Scan de QR-code en doe mee
Samen met onderzoeksbureau Toponderzoek 
hebben we een online vragenlijst opgesteld, 
die u anoniem kunt invullen. 
Wilt u meedoen? U start de vragenlijst door 
de QR-code te scannen of door:
https://enquete.toponderzoek.com/onderzoek

Mook en Middelaar gaat als eerste gemeente van Noord-Limburg senioren ondersteunen om hun 
weg (terug) te vinden binnen het (openbaar) vervoer. Inclusief Buurt- en Wensbus. Het gaat om 
een samenwerking van gemeente, vervoerders, dorps- en wijkraden en KBO-afdelingen. 

Voor ouderen is het niet altijd duidelijk wat de mogelijkheden zijn als autorijden bijvoorbeeld 
geen optie meer is. Met het OV, Wensbus, Omnibuzz en Automaatje zijn er meerdere moge-
lijkheden om van A naar B te komen. Wat kan er in de eigen gemeente? En: hoe werkt het? 
Speciaal hiervoor is “Kommee” in het leven geroepen. Om ouderen in Noord-Limburg (weer) 
op weg te helpen. 

Kommee, Samen op pad
Onder de naam Kommee introduceert Trendsportal (het samenwerkingsverband van de 8 
gemeenten in Noord-Limburg op het gebied van mobiliteit en logistiek) informatiebijeen- 
komsten, een Vervoersdag en praktijkdagen. 

Op de informatiebijeenkomsten krijgen ouderen informatie over alle vervoersmogelijkheden in 
hun eigen buurt. De Vervoersdag is bedoeld om beschikbare vervoersmiddelen zelf te bekij-
ken en in alle rust vragen te stellen. Ook kunnen bezoekers zich ter plaatse opgeven voor een 
praktijkdag, om een keer onder begeleiding op pad te gaan.

Informatiebijeenkomsten
Kommee is een regionaal initiatief. De gemeente Mook en Middelaar bijt het spits af. Inwoners - 
senioren, maar ook hun (klein)kinderen - zijn welkom op 3 informatiebijeenkomsten:

• vrijdag 20 mei, van 15.00 - 17.00 uur , Gemeenschapshuis De Wieken, Molenhoek
• woensdag 1 juni, van 13.30 - 15.30 uur, MFC de Koppel, Middelaar
• vrijdag 10 juni, van 15.00 - 17.00 uur, ‘t Môks Café, Mook

De Vervoersdag is gepland op woensdag 15 juni op station Mook-Molenhoek. Op deze dag 
zijn alle voor de gemeente Mook en Middelaar beschikbare vervoersmogelijkheden aanwezig. 
Dit wordt mogelijk gemaakt door Arriva, Connexxion, Wensbus, Omnibuzz, Avan, ANWB- 
Automaatje en RRReis.

in de adresbalk bovenaan uw internetbrowser 
te typen (let op: het adres niet intypen in een 
zoekmachine als Google).

Het invullen van de vragenlijst duurt maxi-
maal 10 minuten. U kunt de vragenlijst in-
vullen tot 31 mei 2022. 

Verspreiding vragenlijst
Om zoveel mogelijk inwoners te laten mee-
denken, hebben we een brief gestuurd naar 
1.800 huishoudens in de gemeente. Daar-
naast delen we de vragenlijst via TipMooken-
Middelaar, via onze sociale mediakanalen en 
op MaasBuren. In het gemeentehuis ligt een 
papieren versie voor wie dat fijner vindt. Wilt 
u telefonisch meedoen aan de vragenlijst of 
heeft u vragen over het onderzoek? Neem 
dan contact op met onderzoeksbureau Top-
onderzoek op werkdagen tussen 09:00 en 
16:30 uur via telefoonnummer (085) 486 
01 10. 

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

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

MELDING APV
• Buurtfeest Keizershof aan pleintje Bovensteweg 1-7 op 18 juni.

VERLEENDE GELUIDSONTHEFFING APV
• Voor zomerconcert op 19 juni door Harmonie Erica bij restaurant ’t Zwaantje te Mook.

MELDING SLOOP EN/OF ASBESTVERWIJDERING
• Hijlekamp 3 Mook handmatig slopen en asbest verwijderen. 
• Beukenlaan 36 Molenhoek voor asbestverwijdering carport.
• Pastoor Fabritiusstraat 41 Mook voor asbest inleveren milieustraat.
• Singel 71 Molenhoek voor asbestverwijdering dak schuurtje. 

UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning heb-
ben verleend voor: revisievergunning voor een verkooppunt van motorbrandstoffen (inclusief 
LPG), een shop, een herstelinrichting voor motorvoertuigen alsmede het wassen van auto’s, 
gelegen aan de Rijksweg 184 te Plasmolen. De vergunning is op 6 mei 2022 verzonden.  
De vergunning treedt zes weken na de verzenddatum in werking. 

Inzien
De verleende vergunning met bijbehorende stukken kunt u tijdens openingstijden op het ge-
meentehuis inzien. Hiervoor dient u een afspraak te maken door te mailen naar:
omgevingsloket@mookenmiddelaar.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum op telefoon-
nummer 024 - 696 91 11 of via e-mail: gemeente@mookenmiddelaar.nl

Beroep
Belanghebbenden kunnen tegen het genomen besluit beroep instellen bij de Rechtbank Lim-
burg. De termijn voor het indienen van beroep bedraagt zes weken en vangt aan de dag na 
verzending van het besluit. Beroep kunt u schriftelijk indienen bij de Rechtbank Limburg, 
sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal via:
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
Beroep schorst de werking van het besluit niet. Hiervoor kunt u de voorzieningenrechter van 
de Rechtbank Limburg, via hiervoor genoemd adres of digitaal, verzoeken om een voorlopige 
voorziening te treffen. 

13 mei 2022

De raadsvergadering van 12 mei gemist, 
maar wel benieuwd naar wat er is besloten? 
Kijk dan bij Agenda’s en stukken op:
mookenmiddelaar.nl/gemeenteraad

Wat heeft de raad besloten?
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