Gezond leven

Yvonne Janssen Groesbeek-Cremers

De DGP wil:

Lijst 1 nummer 5 - Kandidaat Raadslid

• Een duurzame gezonde leefomgeving

Graag wil me even aan u voorstellen. Ik ben
54 jaar, woon in Molenhoek en ben lid van de
raadscommissie Samenleving. Met veel plezier
werk ik als leerkracht in het basisonderwijs.

- Minder gemotoriseerd verkeer, meer gebruik van fiets,
		 Openbaar Vervoer en deelauto’s.
- Gebruik van fossiele brandstoffen terugdringen.
• Meer energiebesparing door iedereen

Al mijn hele leven woon ik in onze gemeente
Mook en Middelaar. Geboren in Mook en vanaf
1990 woon ik met mijn man in Molenhoek.
Waarom zou je naar een andere gemeente
verhuizen? Het is hier zo mooi: de bossen,
de Maas, de Siep, de Mookerhei. En alles is
vlakbij. Voor kinderen is het hier ook heerlijk
opgroeien. Mijn kinderen zijn inmiddels uitgevlogen, maar hebben hier een fijne tijd gehad.

- Daarbij financiële ondersteuning op maat voor de laagste
		 inkomens en geen algemene subsidies voor energie		besparing.
• Een klimaatbestendige gemeente
- Financiële prikkels zoals subsidies en lagere belasting		 tarieven, om regenpijpen af te koppelen van het riool en 		
		 verstening in tuinen te verminderen.
- Meer bomen in de wijken.
• Een circulaire economie
- Afvalscheiding belonen.
- Gratis aanleveren van snoeiafval.
- Restafval op basis van gewicht afrekenen en niet op
		 basis van volume.

Zorgen

Het verenigingsleven heb ik altijd erg waardevol gevonden: Harmonie Erica, scouting Don
Bosco, de jeugd bij de Meulenwiekers. Zelf
speel ik daar geen actieve rol meer in, maar ik
waardeer het werk van de vrijwilligers heel erg.
Verenigingen zijn het cement van de samenleving in een gemeente. Het ‘samen-gevoel’
doet veel goed.
Met dat idee ben ik ook in 2010 door Johan
Menkhorst bij de achterban van de DGP gekomen. Ik wilde iets terugdoen voor de gemeente
waar ik mij zo thuis voel. Daarom denk ik actief
mee en praten we over hoe het nog beter geregeld kan worden Ook pak ik signalen op van
mensen in mijn buurt en zorg op deze manier
dat zij gehoord worden.

De DGP wil:
• Een sociaal, rechtvaardig en betaalbaar systeem van
zorgverlening

Beschermen

- Een solidair en eerlijk beleid waarbij degene die hulp het
		 hardst nodig heeft het ook krijgt.

De DGP wil:

- Zorgvragers die dat kunnen naar vermogen laten bijdragen
		 aan deze voorzieningen (eventueel vrijwillig).

• Een veilige leefomgeving voor iedereen

- Kringloop-initiatieven ondersteunen.

Onderwijs
De DGP wil:

- Meer handhaving om de burgers te beschermen tegen
		 vandalisme en milieuoverlast.

Financiën

- Meer voorlichting over het gebruik van sociale media en
		 internet om te voorkomen dat kwetsbaren slachtoffer worden
		 van computer-criminaliteit en misbruik via sociale media.

De DGP wil:

- Zo nodig in samenspraak met de inwoners extra straat		 verlichting plaatsen op onveilige locaties.

• Meer geld voor burgerparticipatie inzetten

• Het bestaande onderwijsaanbod in onze gemeente
behouden
- Nieuwbouw voor het Kandinskycollege mits het bekostigd 		
		 kan worden uit de Rijksmiddelen.
- Basisscholen hun centrale positie binnen onze kerkdorpen 		
		 laten behouden. Wij zijn geen voorstander om de Adalbert		 school uit het centrum van Mook te verplaatsen naar de
		 rand van het dorp.

- Wij vinden het belangrijk dat de betrokkenheid van onze
		 inwoners bij besluitvorming vergroot wordt en initiatieven 		
		 van onze inwoners gewaardeerd worden. Daarvoor is
		 meer geld nodig, dat willen wij daarvoor vrijmaken.
• Slechts een trendmatige verhoging van de lokale belastingen
- Belastingen zijn niet bedoeld om spaarpotjes te maken
		 maar om voorzieningen die niet door het Rijk vergoed worden
		 te financieren.
- Gratis aanleveren van herbruikbaar afval

Fred Baars
Lijst 1 nummer 4 - Kandidaat Raadslid
Naast mijn politieke interesse ben ik vader van
drie zonen, getrouwd met Klaartje en sinds
jaar inwoner van Mook.
Door mijn carrière heen heb ik werk, gezin en
ook oog voor de medemens gecombineerd.
Deze onderwerpen worden daarom vaak aan
onze keukentafel besproken.
Ik ben clustermanager projecten en maatschappelijke opgaves bij de gemeente Roermond. Als oud-bestuurslid van het Bakkerscafé weet ik als geen ander dat het creëren
van kansen voor iedereen in een inclusieve
samenleving werkelijkheid kan zijn.
Graag wil ik me inzetten voor een toekomstbestendige gemeenschap waarin we vernieu-

Lénette Smits-Janssen
wen en waar altijd een plek zal zijn voor iedereen.
Ik ben ondernemer en werk voor de overheid.
Mijn aandacht gaat met name uit naar leefbaarheid, sociaal domein, openbare ruimte en
ruimtelijke ordening.
Ook ik ben er een groot voorstander van om
als zelfstandige gemeente Mook en Middelaar
door te gaan. Géén gemeentelijke herindeling,
maar wel samenwerken waar dit iets oplevert
voor onze gemeenschap.
Ik ben kandidaat raadslid voor dé Lokale Partij
DGP Mook en Middelaar. Waarom? Omdat ik
deze mooie gemeente nog mooier en aantrekkelijker wil maken voor de inwoners en ondernemers.

Lijst 1 nummer 6 - Kandidaad Raadslid
Ik ben 60 jaar, woon in Middelaar, werk 20 jaar
in Molenhoek en ben lid van de raadscommissie Grondgebied. Ik ben in Middelaar opgegroeid, naar school gegaan, heb hier gesport
en ken de dorpsgezelligheid. Ik ben hier verliefd geworden, getrouwd, heb hier kinderen
gekregen en ben ook nog een trotse oma geworden.
Ik heb veel wel en wee van ons dorp meegemaakt: enkele malen hoogwater en het aanleggen van de dijken, de vergrijzing maar ook
de komst van nieuwe, jeugdige inwoners die
in ons dorp hun toekomst willen opbouwen.
Ik zie ook die mooie verenigingen die door hun

veerkracht blijven bestaan. De verenigingen
die vertier en vreugde aan onze bewoners blijven bieden.
Het dorp zit in mij en dat geeft een gevoel van
“samen”. Hierom ben ik acht jaar geleden bij
de DGP aangeschoven. Ik wilde actief iets
doen voor het behoud van ons dorp en onze
mooie gemeente. De DGP is een lokale partij
waar je je mening mag geven en die er ook
toe doet. Ik mag hier meedenken en vooral de
mening en gedachte van onze inwoners overbrengen. Zo hoop ik een verbinding te zijn, en
te maken, tussen de bewoners en onze gemeentepolitiek. Ik wil hierdoor Middelaar, Molenhoek, Mook en Plasmolen samen behouden als de mooiste en noordelijkste gemeente
van Limburg.

Kijk voor meer informatie over de DGP op:
www.dgpmook.nl of op www.facebook.com/dgpmook

Samenleven en Werken
De DGP wil:

Besturen

Mobiliteit

De DGP wil dat:

De DGP wil:

• Mook en Middelaar een zelfstandige Limburgse
gemeente blijft

• Veilige, verkeersluwe wijken

- Mook en Middelaar als betrouwbare partner voor de regio’s
		 op effectieve wijze samenwerkt met omliggende gemeenten
		 waarbij het belang van onze inwoners voorop staat.

• Geen weg door de spoorzone

De DGP wil:

• Ongebonden en onafhankelijke politiek,
sociaal en betrokken
Onze achterban is breed van samenstelling. Wij zijn sociaal
en betrokken. Wij zijn niet gebonden aan politieke opvattingen
van landelijke partijen of hun ideologieën. Bij ons staat u als
inwoner en ondernemer voorop. Wij zijn er voor uw belangen!

• De aantrekkingskracht van Mook en Middelaar vergroten

• Inspraak voor alle inwoners
Wij willen een directe betrokkenheid van inwoners bij
meningsvorming en besluitvorming van de gemeenteraad.
De DGP wil dat er met iedereen rekening gehouden wordt.
• Meer aandacht voor jongeren
Wij willen de betrokkenheid van jongeren bij de politiek en
hun leefomgeving vergroten. Investeren in onze jongeren
is investeren in onze toekomst.

- De Maaskade met de haven en de oude veerstoep aantrek		 kelijk maken voor toeristen en inwoners.
- Het Maasheggenlandschap herstellen en de inrichting van
		 de Lob van Gennep gebruiken als kans om andere projecten
		 te realiseren.
• Versnelling van de plannen in Plasmolen
- Voortvarend aan de slag met de entree van Plasmolen.

- Een fietsbruggetje en vrijliggend fietspad van Molenhoek 		
		 naar Groesbeek.
• Meer gebruik van het OV en de fiets
- Het gebruik van de fiets stimuleren door goed ingerichte
		 fietspaden en inzet van deel- en/of leen-fietsen op
		 bijvoorbeeld het station. (OV-fiets)

• Leegstand van bedrijfspanden tegengaan.

- Meer sociale huurwoningen.

- Als langdurige leegstand van bedrijfspanden dreigt, moet
		 gezocht worden naar alternatieve invulling.

- Een eerlijke verdeling van woningen voor jongeren, starters,
		 statushouders en andere specifieke doelgroepen.

- De wijk moet, met voorrang voor onze eigen inwoners,
		 voorzien in betaalbare en duurzame woningen.
- De kosten voor een verplaatsing van de volkstuinen, moeten
		 op het woningbouwproject verhaald worden. De woningnood
		 onder jongeren en ouderen is groot, snelheid is geboden,
		 meer actie met als uitgangspunten Kwaliteit, Duurzaamheid,
Betaalbaarheid en Snelheid.
		
- Een seniorencomplex waarin ouderen voor elkaar willen
		 zorgen moet onderzocht worden.
• Woonplicht voor nieuwbouwlocaties
- Eigenaren van koopwoningen verplichten er zelf te gaan
		 wonen om speculatie, door de woning tegen een te hoge
		 huurprijs te verhuren, te voorkomen.

Lijst 1 nummer 2 - Kandidaat Raadslid

De verenigingen vormen het cement van onze
samenleving. Er voor elkaar zijn en zorgen,

• Betaalbare woningen voor iedereen

• Molenhoek-zuid als een kans zien

Lijst 1 nummer 1 (Lijsttrekker) - Kandidaat wethouder

Om dit alles voor onze mede-inwoners mogelijk te maken kun je het beste bij onze lokale
partij DGP actief zijn. Onze leden staan midden in de gemeenschap en weten wat er onder
onze inwoners leeft. Ik zet me in om mensen
zo lang mogelijk zelfstandig mee te laten doen
en te laten genieten van het sociale leven en
de natuur. Dat wil ik via de lokale politiek en de
DGP bereiken.

De DGP wil:

- Voorzieningen zoals winkels, basisscholen, voor- en
		 na-schoolse opvang, gezondheidscentra, sportfaciliteiten,
		 ontmoetingslocaties etc. etc. moeten op tenminste het
		 huidige niveau gehandhaafd blijven.

- Een verkeersveilige inrichting van de Heumensebaan,
		 Ringbaan en Groesbeekseweg.

Luc van der Linden

Van huis uit heb ik meegekregen om je actief in
te zetten voor de samenleving. Binnen diverse
verenigingen heb ik verschillende (bestuurs-)
functies vervuld zoals bij Scouting Don Bosco,
Harmonie Erica, Biljartvereniging JSM, de carnavalsverenigingen, Stichting Přibyslav etc.

Wonen

- Meer woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens
		 voor zowel jongeren als ouderen.

Ton Herings
doe ik ook door vrijwilliger te zijn bij Tafeltje
Dekje en de buurtbus. Het gaat dan niet alleen
om de maaltijd te bezorgen of de bus te besturen maar vooral het praatje dat je maakt. Dat
wordt gewaardeerd en geeft voldoening.

• Het niveau van voorzieningen behouden

- Wij streven naar een duurzame oplossing voor de ontsluiting
		 van Groesbeek naar de A73. Wij zijn geen voorstander van
		 een weg door de spoorzone. Alleen als er voldoende draag		 vlak en geen alternatief is, kan het voor ons bespreekbaar
		worden.

- Met de herinrichting van de N271 en de Pleisterplaats, de
		 herontwikkeling van het voormalige Chinees restaurant en
		 Hotel de Plasmolen versneld aanpakken en het parkeer		 probleem oplossen.

62 jaar geleden ben ik geboren in Maastricht.
Met een onderbreking vanwege mijn studie
HEAO in Sittard woon ik vanaf 1971 in Mook
of directe omgeving. Sinds maart 2020 ben ik
Fractievoorzitter.

- Hun inzet voor de samenleving is onbetaalbaar, af en toe 		
		 een extra blijk van waardering zal motiverend werken.

- Faciliteiten voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals kinderen, 		
		 ouderen en inwoners met een fysieke beperking.

- Wij kiezen voor oplossingen, die de leefbaarheid verbeteren,
		 de veiligheid vergroten, duurzaam en toekomstgericht zijn 		
		 én kunnen rekenen op een groot draagvlak.

De DGP staat voor:

• Meer ondersteuning en waardering voor de vrijwilligers
en mantelzorgers

- Deelvervoer in wijken inzetten.

• Duurzame oplossingen voor grote verkeersproblemen

Recreëren

- Verenigingen vormen het cement van de samenleving,
		 daarop bezuinigen leidt tot frustratie bij vrijwilligers die zich 		
		 hiervoor inzetten en leidt tot afbraak van de leefbaarheid in 		
		 onze woonkernen.

- Het doorgaande verkeer beter reguleren.

- Parkeerproblemen in de wijken aanpakken

DGP de enige lokale partij

• Geen bezuinigingen op subsidies voor onze verenigingen

Ik ben geboren in Nijmegen en woon 35 jaar in
Molenhoek. Ik ben sinds 2014 raadslid.
Samen met mijn vrouw hebben we twee kinderen grootgebracht en zijn we opa en oma van
twee fantastische kleinkinderen. Ik ben altijd
zeer betrokken geweest bij vele organisaties
zoals scouting, de ouderraad van de grote Lier,
de organisatie van de Molenhoekdag, reservisten, CAM (Culturele activiteiten Molenhoek)
en de Kerk.
Graag wil ik mij weer inzetten als raadslid voor
de gemeente en hoop dat wij verder kunnen
gaan met zaken die voor ons allemaal van belang zijn.
Als technicus in de internationaal opererende
halfgeleiderindustrie houd ik mij ook bezig met
energietransitie. Ook in onze gemeente heb-

Joseth Mulders
ben we met dit onderwerp te maken. Als we
de hele gemeente vol leggen met zonnevelden
is dat onvoldoende om de doelstelling ‘Mook
en Middelaar energie neutraal in 2030’, te halen. Daarom hebben we gekozen om samen te
werken in de regio en gaan we meedoen met
het project van het Energielandschap Wellsmeer in Bergen.
Met de energietransitie hoef je niet altijd voorop te lopen want dan ben je vaak duurder uit.
Daarom vind ik het beter om voor ‘bewezen’
technologieën zoals zonnepanelen te kiezen.
De DGP spreekt mij aan vanwege haar persoonlijke betrokkenheid bij de inwoners van
onze mooie, landelijke gemeente. Zo zijn de
meeste partijleden actief voor de vele vrijwilligersorganisaties in onze gemeente

Lijst 1 nummer 3 - Kandidaat Raadslid
Ik ben Joseth Mulders, 49 jaar en geboren en
getogen in Mook. Als echt dorpsmens zet ik mij
met heel veel plezier in voor ons mooie Mook,
onze gemeente en vooral onze verenigingen;
zoals Scouting Don Bosco, Stichting Přibyslav
en Carnaval de Heikneuters. In mijn dagelijks
leven werk ik als chemisch analist bij een farmaceutisch bedrijf. Daarnaast ben ik sinds
maart 2020 gemeenteraadslid voor de DGP.
De keuze voor de DGP was voor mij (als dochter van Ger Mulders) niet zo moeilijk. De DGP
is een dorpspartij waarin ik echt iets kan doen
voor al mijn dorpsgenoten. Het grootste voordeel van onze lokale partij is dat we niet gebonden zijn aan de uitgangspunten van een
landelijke partij, maar juist door onze diverse
achtergrond (in de achterban) al onze inwoners kunnen vertegenwoordigen.

Ik was al achterban- en commissielid, maar
moest wel even nadenken voordat ik ja zei op
de vraag of ik in de gemeenteraad wilde gaan
zitten, want het raadswerk is wel tijdrovend.
Maar als je iets veranderd wilt hebben, of juist
wilt behouden, dan kun je niet aan de zijlijn blijven staan.
Mijn start als raadslid viel samen met de uitbraak van Corona. Dat hield in dat er weinig
ontmoetingen waren met inwoners en dat de
vergaderingen digitaal waren. Dit maakte het
werk ingewikkeld, want juist de kracht van de
DGP is het hebben van korte lijntjes met de inwoners en dat we makkelijk benaderbaar zijn.
Ik wil dat iedereen begrijpt wat we aan het doen
zijn, daarom houd ik van Jip en Janneke taal.
Ik vind het belangrijk dat we het samen doen.
Doen wat we beloven, daar staat de DGP voor
en daar zet ik mij ook voor in.

