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I N F O R M AT I E P A G I N A
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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

Terugblik informatieavonden
Lob van Gennep

Vonkjes
Met behulp van de Vonkjes worden
kleinschalige burgerinitiatieven gestimuleerd en gewaardeerd. Het gaat om
initiatieven vanuit burgers, die burgers
zelf zonder hulp van de gemeente
willen en kunnen uitvoeren. Het betreft
geen jaarlijkse bijdrage, maar een
eenmalige bijdrage van maximaal
€ 300 per aanvraag. Een aanvraag kan
worden gedaan door een rechtspersoon
(vereniging, stichting), maar ook door
groepjes burgers en/of een individuele
burger.
Er zijn in 2019 al diverse Vonkjes toegekend. Er is bijvoorbeeld een Vonkje
toegekend voor het organiseren van een
activiteit voor jongeren in de leeftijd
van 12 t/m 17 jaar.
Heeft u ook een leuk idee, kunt u het
idee samen met andere inwoners uitvoeren en heeft het een sociale meerwaarde voor de langere termijn? Laat
het ons weten! Neem dan contact met
ons op via telefoonnummer:
024 - 696 91 11 of via:
gemeente@mookenmiddelaar.nl.
U kunt ook meer informatie vinden op
onze website:
www.mookenmiddelaar.nl.
Op de website kunt u ook het aanvraagformulier vinden voor het indienen
van een aanvraag.

Dag van de Ouderen
Vrijdag 4 oktober wordt de Dag van de
Ouderen weer georganiseerd. De dag
duurt van 10.00 uur in de ochtend tot
omstreeks 16.00 uur in de middag en is
in gemeenschapshuis MFC de Koppel,
Dorpsstraat 45 te Middelaar.
De burgemeester opent de Dag van
de Ouderen. Onderdeel van het uitgebreide programma zijn onder meer
een presentatie over blindengeleidehonden en hulphonden, een lunch, een
eigenzinnige kijk op dialecten en het
ouder worden, een muzikale rondgang
door schlagerland en een loterij. De toegang is gratis en de dag is bedoeld voor
alle ouderen in onze gemeente.
U kunt zich tot uiterlijk 27 september
opgeven op de volgende adressen:
• Mook: Thea van Beuningen
tel: 024 - 696 13 08
Toos Tielemans tel: 024 - 696 14 67
• Middelaar: Kosien ten Haaf
tel: 06 - 317 646 34
• Molenhoek: Willem Creemers
tel: 024 - 358 34 85

Op 2, 5 en 9 september vonden informatieavonden van de Lob van Gennep
plaats in Ven-Zelderheide, Milsbeek en
Middelaar. Doel was om de omgeving bij
te praten over de stand van zaken en in
te gaan op vragen en bezorgdheden. Het
waren drukbezochte avonden waarbij
in totaal zo’n 1.200 geïnteresseerden
aanwezig waren. Voorzitter van de
stuurgroep en dijkgraaf Patrick van
der Broeck opende de avonden, waarna
projectdirecteur Bart van Bussel een
presentatie gaf over de laatste stand
van zaken. Vervolgens vond een plenaire
vragenronde en informatiemarkt plaats.
Gezien de grote belangstelling, wordt
er op dinsdag 24 september in het
Trefpunt in Milsbeek tussen 16.00 en
20.00 uur een extra informatiemarkt
georganiseerd.
Veel gestelde vragen
Wat houdt de wettelijke norm voor
waterveiligheid in?
Sinds 1 januari 2017 geldt een nieuwe

normering voor waterveiligheid in Nederland. Met de nieuwe normering geldt
er een basisbeschermingsniveau voor
iedereen in Nederland. Daarnaast worden gebieden waar veel slachtoffers
kunnen vallen of waar de economische
schade groot zal zijn, extra beschermd.
De kans op overlijden als gevolg van
een overstroming mag niet groter
zijn dan 1 op 100.000 per jaar. Dit
niveau voor de basisbescherming is
vervolgens vertaald naar een veiligheidsnorm per dijktraject, uitgedrukt in
overstromingskansen. De veiligheidsnorm voor dijktrajecten is dus hoger
naarmate een overstroming tot grote
aantallen slachtoffers of economische
schade zou kunnen leiden. Iedereen
in Nederland krijgt tenminste hetzelfde beschermingsniveau tegen
overstromingen.
De veiligheidsnormen die hiervoor gehanteerd worden zijn tot stand gekomen door te kijken naar de risico’s:
de kans op overstromen én de gevolgen
van een overstroming. Elementen die

Wat houdt onze raadsleden bezig
Deze week: Ton Broekmans

Gemeenteraadslid zijn is meer dan
vergaderen. Graag werk ik ‘in het
veld’ om dan met mensen in gesprek
te gaan. Ik ben blij dat inwoners,
ongeacht hun politieke voorkeur, mij
gemakkelijk aanspreken, hun verhaal
vertellen, vragen stellen en naar mijn
mening vragen. Zo krijg ik informatie
die mij helpt in de raad als PvdA
Lokaal Sociaal de juiste afwegingen
te maken.

Mantelzorgers zijn er vrijwillig voor hun
naasten en familie. Zij zijn van grote
waarde voor degene(n) voor wie zij
zorgen en voor de gehele gemeenschap.
Jaarlijks worden in onze gemeente
mantelzorgers in het zonnetje gezet
met de Dag van de Mantelzorg en de
mantelzorgwaardering.

een rol spelen bij de berekening zijn
de verwachte situatie in 2050 voor het
aantal inwoners en de economische
waarde, de snelheid van overstromen
en hoe hoog het water komt. Hierdoor
kunnen dijken verschillende normen
krijgen. Daar bovenop wordt extra en
gericht geïnvesteerd in gebieden met
een risico op veel slachtoffers en
grote economische schade. Vitale en
kwetsbare infrastructuur, zoals nutsvoorzieningen en ziekenhuizen, krijgen
extra aandacht.
Op www.lobvangennep.nl staan andere
veel gestelde vragen en antwoorden.
Staat jouw vraag er niet bij? Mail dan
naar info@lobvangennep.nl.
Blijf op de hoogte
Wil je op de hoogte blijven van de
laatste ontwikkelingen en het nieuws?
Abonneer je dan op de nieuwsbrief via
www.lobvangennep.nl of volg ons via
de social media kanalen.
Facebook: @Lobvangennep en Twitter:
@Lobvangennep

Afval scheiden,
hoe doe je dat?!
2 oktober:
MFC De Koppel te Middelaar
9 oktober:
Môks Café te Mook
Aanvang: 19.30 uur
(inloop vanaf 19:15 uur)
Eindtijd: 21:00
De gemeente nodigt inwoners uit om
mee te denken over afvalscheiding.
Dit gaat al goed in Mook en Middelaar, maar het kan nog beter! Ook
is de gemeente benieuwd naar uw
ideeën voor het verbeteren van de
afvalinzameling bij u aan huis of op
de milieustraat.
U kunt tijdens deze avond uw
mening en ideeën inbrengen: waar
loopt u tegenaan? Wat kan beter?
Wij zorgen voor koffie, thee en iets
lekkers!
Aanmelden is niet nodig!

Wel vragen we u een bijdrage van
€ 10,- per persoon voor de lunch.

Beste medebewoners,
“Het bevalt mij prima als gemeenteraadslid! Doordat ik een dag minder
ben gaan werken op het Kandinsky
College kan ik mijn werk als decaan en
‘de gemeenteraad’ goed combineren.
Mensen ondersteunen een richting te
kiezen en vooruit helpen is mij op het
lijf geschreven. Daar geniet ik van en
het geeft mij energie”.

Dag van de Mantelzorg

Vorige week hebben alle mantelzorgers
in de gemeente Mook en Middelaar die
zich geregistreerd hebben als mantelzorger een brief ontvangen om hen
uit te nodigen voor de Dag van de
Mantelzorg.
De Dag van de Mantelzorg wordt dit
jaar georganiseerd op maandag 11
november bij conferentieoord ‘De
Poort’ in Groesbeek. Ook wordt
aan mantelzorgers gevraagd of de
gegevens die bij ons bekend zijn nog
kloppen. Dit doen we om de jaarlijkse
mantelzorgwaardering uit te kunnen
reiken.
Zorgt u voor iemand, zoals een familielid, buurman of vriendin en heeft
u de waardering niet ontvangen?
U kunt zich dan melden bij de gemeente om u te laten registreren. U
ontvangt de mantelzorgwaardering dan
alsnog.
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Ontspannen, wandelen en fietsen,
doe ik graag in de natuur. Die vind ik
fantastisch mooi hier in onze gemeente. Soms raak ik in gesprek met
vakantiegangers en trots luister ik dan
naar hun verhalen over hoe mooi het
hier is: De Maasheggen, de plas, de
hei, de bossen, de Jansberg, de drie
meertjes. Prachtig.
Niet voor niets krijgt de organisatie
van Molenhoeks Makkie complimenten
over het heuvelachtige en bosrijke
parcours. En op de sportparken van
Astrantia en Eendracht’30 hoor je
vaak “Wat ligt jullie sportpark toch in
een mooie omgeving”. Ook de KisteTrui wandeltocht in Middelaar krijgt
schouderklopjes over de prachtige
routes door de natuur.
Dus kom op, doe je wandelschoenen
aan of pak je fiets en ga ontdekken en
genieten. Want soms vraag ik mij af of

onze eigen inwoners zelf wel genoeg
gebruik maken van al dat moois dat
onze gemeente biedt. Is die vraag
terecht? Daar ben ik benieuwd naar.
Reageer naar: ton.broekmans@pvda.
mookenmiddelaar.nl .

