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Wat houdt onze
raadsleden
bezig
Deze week:
Frank Dillerop

Veel gestelde vraag:
Wordt er bij de Kroonbeek al gewerkt
aan de Lob van Gennep?

Hoi! Ik ben Frank Dillerop en zit
inmiddels ruim een jaar in de
gemeenteraad.
Als vader, van drie dochters van
6, 4 en 2 jaar oud, gaat vooral de
leefbaarheid voor gezinnen mij aan
het hart. We maken volop gebruik
van de nieuwe speeltuin aan de
Stiftstraat in Molenhoek, maar
‘mountainbiken’ ook graag in de
speeltuin in Middelaar. Onze oudste
dochter zit bij de waterscouting
waardoor de Siep niet alleen voor
picknicken en zwemmen wordt gewaardeerd, maar ook omdat je er
zo heerlijk kunt varen. We genieten van de prachtige natuur, de
kamermuziekconcerten, de Molenhoekdag, de opening van het ponton bij de vierdaagse, de intocht
van sinterklaas, de fijne restaurants, de zomerdriedaagse, de
open gezelligheid van de inwoners
en al die andere dingen...
Ja, Mook en Middelaar is een
fantastische gemeente om in te
wonen met een gezin, maar dan
moet je wel een (betaalbaar) huis
kunnen vinden. En als je dan met
de trein naar je werk gaat, wat toch
meestal buiten de gemeente is,
is het wel zo fijn als de trein rijdt
en je er ook nog in past. En dan
hebben we het nog niet eens over
op tijd...
Het is slechts een kleine greep uit
dat wat gezinnen hier bezighoudt,
maar als raadslid ben ik blij dat
ik mijn steentje bij mag en kan
dragen voor onze ontzettend mooie
gemeente Mook en Middelaar. Nu
en in de toekomst!

De afgelopen weken kreeg het
projectteam Lob van Gennep vaker de
vraag of de huidige werkzaamheden
aan de dijk ter hoogte van de Kroonbeek
onderdeel zijn van het project. Dat
is niet het geval: het project Lob van
Gennep zit nog in de verkenningsfase.
Pas aan het eind van de verkenning,
over meer dan een jaar, vindt besluitvorming plaats. Ten vroegste in
2024 starten de werkzaamheden aan
Lob van Gennep.

het dijktraject van Milsbeek - VenZelderheide zijn onderdeel van het
programma Maaswerken. Er wordt gewerkt op twee locaties: aan de Kleefseweg, langs de N271 ter hoogte van
Milsbeek en langs de Bloemenstraat.
Op deze locaties voldeed de dijk nog
niet aan de waterveiligheidsnorm van
1/250 per jaar, de norm die gold tot
1 januari 2017. De huidige werkzaamheden worden naar verwachting
dit jaar afgerond.

Onderdeel van Maaswerken
De dijkversterkingswerkzaamheden aan

Na afronding van deze werkzaamheden
voldoet het dijktraject van Mook tot

Doe mee aan de fotowedstrijd gemeentegids 2019!
Ook voor de gemeentegids van 2020
houden wij weer een fotowedstrijd.
Deze keer zonder thema. Neem een
mooie foto van iets sportiefs, een
bijzondere plek, een mooi gebouw,
iets wat dynamiek of saamhorigheid
uitstraalt: alle creativiteit is welkom!
Wij laten ons graag verrassen!
De drie mooiste foto’s komen op
de voorkant van de gids en worden
beloond met een waardebon van resp.
75, 50 en 25 euro. Een selectie 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 worden met een mobieltje
vaak aan de eisen voldoen 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 deskundige 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 persoon mogen maximaal twee foto’s worden ingezonden
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
minimale bestandsgrootte van 1,2MB.
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

Tweede Opschoondag op zaterdag 12 oktober

Wist u dat wij ook
actief zijn op social
media? Volg ons op:
@MookMiddelaar
www.facebook.com/
gemeentemookmiddelaar
www.linkedin.com/
company/gemeentemook-en-middelaar

Op zaterdag 12 oktober wordt de tweede
Opschoondag van dit jaar gehouden. In
samenwerking met de Gemeente Mook
en Middelaar organiseert natuur- en
milieugroep ANIMO deze actie om het
zwerfvuil op te ruimen.
De gemeente zorgt voor de materialen
zoals handschoenen, grijpers, vuilniszakken en het ophalen van het afval.
Om 9.30 uur is de start op 5 locaties:

• Molenhoek:
Winkelcentrum Molenhoek
• Mook: Winkelcentrum Mook
• Middelaar: MFC De Koppel
• Plasmolen: Muldershofweg 10
• Bisselt: Het Zwaantje
Het einde is rond 12 uur. Voor koffie
en koek wordt gezorgd.
Verdere informatie bij Peter Giesberts,
tel 024 - 696 24 51
of 06 - 362 5 91 15

aan de Duitse grens bij Ottersum aan
de veiligheidsnorm van 1/250.
Na oplevering van het project Lob van
Gennep zal het hele gebied straks
voldoen aan de nieuwe wettelijke
veiligheidsnorm van 1/300.
Blijf op de hoogte
Wil je op de hoogte blijven van de
laatste ontwikkelingen? Abonneer je
dan op de nieuwsbrief via:
www.lobvangennep.nl of volg ons via
Facebook (‘Lob van Gennep’)
en Twitter (@LobVanGennep).

Lever uw oude lamp in!
Wist u dat u afgedankte lampen en
apparaten kunt inleveren op de milieustraat? Van 14 tot 21 oktober wordt de
Nationale Recycleweek gehouden.
Bij inlevering van minimaal 3 kapotte
lampen ontvangt u een gratis kaartspel.
Hier geldt Op = Op!
De milieustraat op de Veldweg in Mook
is iedere zaterdag geopend tussen 9.00
en 14.00 uur.

Stop heling; registreer
uw eigendommen
Kans op succesvolle opsporing van
woninginbrekers, dieven en helers
wordt vergroot als mensen hun
waardevolle spullen registreren. Als
aangevers bij de aangifte direct een
lijst met de unieke serienummers van
bijvoorbeeld apparatuur en foto’s van
sieraden kunnen geven, kan de politie
gevonden buit sneller koppelen aan de
rechtmatige eigenaar. Ook geeft het
vaak aanwijzingen naar het spoor van
de dader(s).
Registreren van uw eigendommen kan
door het uitgebreidere kostbaarhedenregistratieformulier van Politiekeurmerk
te downloaden of de ‘app’ van www.
stopheling.nl gebruiken. Met deze
app kunt u ook controleren of te koop
aangeboden goederen als gestolen
geregistreerd staan. U voorkomt daarmee dat u zelf (onbewust) aan heling
doet!
Op www.dnavaneensieraad.nl kunt u
stap voor stap een goede, uniforme
beschrijving van uw sieraden maken
en uitprinten. Deze beschrijving kan de
politie helpen gestolen juwelen bij u
terug te bezorgen. Installeer ook trackand-trace-software op uw mobiele
telefoon, laptop en/of tablet om deze
makkelijker op te kunnen sporen

Bewonersavond
Afvalscheiding 9
oktober: komt u ook?
Wilt u meedenken over de inzameling
van uw afval ? We horen graag u mening
en ideeën!
Moks Cafe Woensdag 9 oktober,
aanvang 19.30 uur
Alle inwoners zijn welkom.

