
Thuis in Mook en Middelaar 
Verenigingen  

Zij zijn het cement van onze samenleving. Daarop 

bezuinigen wij niet. De DGP is diep geworteld in 

onze samenleving. Onze leden zetten zich op vele 

terreinen in als vrijwilliger. Daar zijn wij trots op. 

Voorzieningen  

Hospice Huis Wilma en Medisch Centrum Mook 

zijn aanwinsten voor de gemeente. Wij zijn blij dat 

het gezondheidscentrum eindelijk is gerealiseerd.  

Onze inzet heeft eraan bijgedragen dat de drie 

kernen nog steeds beschikken over een eigen ge-

meenschapshuis. 

Ook in scholen is de afgelopen jaren geïnvesteerd. 

Wij verwachten dat door onze inspanningen om 

meer woningen toe te voegen, de scholen hun be-

staansrecht voor lange tijd behouden. 

Ouderen 

De faciliteiten voor ouderen in onze gemeente zijn 

flink uitgebreid. Wij zijn blij met de  Mookerhof, een 

voorziening die ervoor zorgt dat onze ouders in 

onze mooie gemeente kunnen blijven wonen. 

Zorg 

Tekorten bij de WMO zorgden voor veel financiële 

hoofdbrekens. De rijksoverheid liet het afweten Wij 

zijn in staat gebleken om de voorzieningen op peil 

te houden. De huishoudelijke hulp en andere voor-

zieningen voor de zwaksten onder ons zijn in stand 

gebleven. Ook daar staat de DGP voor. 

Belastingverlaging? 

Ondanks de tekorten bij het Sociaal Domein heb-

ben we ervoor kunnen zorgen dat de woonlasten 

sinds 2015 slechts met 2,5% per jaar zijn geste-

gen. Door extra financiële middelen van het Rijk 

was het zelfs mogelijk om de extra OZB-verhoging 

van 10% vorig jaar in 2022 ongedaan te maken. 

Ons amendement om dat te doen werd helaas 

verworpen. 

Openbare Ruimte 

Er is niet alleen geïnvesteerd in de samenleving 

maar ook in de openbare ruimte.  Door subsidies 

van de Provincie Limburg kunnen we o.a. de 

Maasheggen in oude glorie herstellen, wordt de 

N271 in Plasmolen gereconstrueerd en kon het 

centrum van Mook met de Maaskade flink wor-

den opgeknapt. 

Betaalbaar wonen 

Daar hebben we stevig op ingezet en met resul-

taat. Sinds 2014 zijn er 207 woningen bijgekomen 

waarvan 88 binnen de categorie betaalbaar. 75% 

waren specifiek voor ouderen bestemd en 25% 

waren toegankelijk voor onze jongeren. Binnen-

kort komen daar nog 30 woningen bij waarvan 12 

specifiek voor jongeren en alleenstaanden. 

Woningen voor jongeren en ouderen 

Wij zijn blij met de vorderingen. Als je de jongeren 

ernaar vraagt, dan kiezen zij voor betaalbare wo-

ningen voor een een– of meerpersoonshuishou-

den. “Tiny-Houses” en een “Knarrenhof” zijn pri-

ma als woonvorm maar het zijn geen oplossingen 

voor het woningnoodprobleem. Er moeten meer 

woningen worden gebouwd in welke vorm dan 

ook. Ouderen zijn op zoek naar kleinere aange-

paste woningen. Ook daarin is voorzien, maar 

nog niet genoeg. Alhoewel zij voor de noodzakelij-

ke doorstroming kunnen zorgen, laten zij niet al-

tijd een betaalbare woning achter. 

Molenhoek-Zuid en volkstuinen 

Wij zijn voorstander van de ontwikkelingsplannen 

voor Molenhoek-Zuid. In dat plan kunnen veel van 

onze woningbouwambities waargemaakt worden. 

Jan Pouwels, oud-wethouder en onze oprichter, 

heeft ooit het volkstuinencomplex Middelwaert 

geopend. Het spreekt voor zich dat wij er alles 

aan zullen doen om de vereniging een goed alter-

natief in onze gemeente te bieden. 

Nieuwe lijsttrekker DGP 
Ton Herings  
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 

de DGP is Ton Herings unaniem gekozen 

als lijsttrekker bij de komende gemeente-

raadsverkiezingen.  

Hij volgt wethouder Geertjan Wienhoven op 

die na 16 jaar een stapje terug doet. Ton is 

tevens kandidaat wethouder voor de DGP. 

Ton is sinds 1971 met een kleine onderbreking woonachtig in Molen-

hoek en Mook. “Een warme gemeenschap waar ik graag een steen-

tje aan bij wil dragen om deze in stand te houden.”, aldus Ton; “De 

komende 4 jaar willen wij ons weer voor de volle 100% inzetten voor 

de inwoners van onze mooie gemeente Mook en Middelaar.” 

Ton Herings 
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Thuis in Mook en Middelaar 

“Alleen ga je sneller en samen kom je verder” is het  spreekwoord. 

Voor ons geldt: “Samen ga je sneller en kom je verder.” Deelname aan een 

coalitie betekent dat je compromissen sluit en samenwerkt. De DGP streeft 

altijd naar een brede samenwerking en een groot draagvlak in de gemeente-

raad en daarbuiten. In het college wordt collegiaal samengewerkt waarbij be-

sluiten worden genomen op basis van consensus. Dat betekent dat iedere 

coalitiepartij gelijkwaardig is vertegenwoordigd in het college en dat het colle-

ge unanieme besluiten neemt. Het betekent ook dat je elkaar wat gunt in de 

gemeenteraad en het college. Door deze collegiale samenwerking hebben 

we heel veel kunnen bereiken en zijn heel veel verkiezingsbeloften waarge-

maakt.  

Samenwerken is noodzakelijk, niet alleen binnen de gemeente maar ook 

daarbuiten. Door goed samen te werken met andere gemeenten zowel in de 

regio Noord-Limburg in het zuiden als in het noorden met de Gelderse ge-

meenten (MGR en Groene Metropoolregio) kun je je zelfstandigheid behou-

den. Aan deze goede samenwerking hebben we o.a. de  nieuwe Buurtbus 

van Middelaar naar Malden te danken. De DGP is blij dat de banden met 

Noord-Limburg zijn aangehaald. Dit leverde niet alleen voordelen op in de 

samenwerking maar ook in de subsidiestromen naar Noord-Limburg. Daar 

hebben wij in de afgelopen jaren flink van geprofiteerd.  

Spoorzone 

De elektrificatie van het spoor is vertraagd waardoor 

een belangrijk verkeersvraagstuk in Molenhoek niet 

aangepakt kon worden. Bovendien is er een grote 

verdeeldheid onder de bevolking over de te nemen 

maatregelen. De DGP streeft naar een duurzame op-

lossing en is geen voorstander van een weg door de 

spoorzone. Alleen als er voldoende draagvlak en er 

geen alternatief is, kan het voor ons bespreekbaar 

worden. 

Afval 

In onze Nieuwsbrief van 2020 hebben we melding 

gemaakt van het raadsbesluit over omgekeerd inza-

melen. Dat betekent: restafval naar een ondergrond-

se container brengen om zo het aantal kg restafval te 

verlagen. Toen het tot uitvoering ging komen drong 

de betekenis daarvan pas goed door bij een groot 

aantal inwoners. Het is goed dat er nu een pas op de 

plaats gemaakt is om het draagvlak voor de noodza-

kelijke aanpassingen zo groot mogelijk te maken.  

Voorlopig blijft alles bij het oude en gaat de gemeente 

met de inwoners dit jaar in gesprek over de verande-

ringen die vanaf 2023 plaats gaan vinden.  

De gratis luierinzameling is al wel van start gegaan en 

snoeiafval aanleveren blijft wat ons betreft gratis. 

 

Veiligheid  

Afgelopen zomer is weer eens gebleken hoe belang-

rijk het is om alert te blijven op het risico van overstro-

mingen. Door maatregelen bovenstrooms is een 

ramp ons bespaard gebleven. De versterking van de 

Maaskade is geen overbodige luxe in de strijd tegen 

hoogwater. 

Binnenkort neemt de minister een definitief besluit 

over de Lob van Gennep. Dit geeft meer mogelijkhe-

den om in Middelaar te bouwen en zorgt ervoor dat 

de schaderegeling bij overstroming voor iedereen in 

het gebied geldt. 

Belofte maakt schuld 

Het verkiezingsprogramma is een leidraad om onze  

doelen via een coalitieakkoord te bereiken. In het co-

alitieprogramma “Overbruggen en Verbinden” van 

2014 ging het niet alleen om het herstellen van ver-

trouwen tussen de politieke partijen onderling maar 

ook om  het realiseren van fysieke verbindingen zoals 

“De Maasover” en het spoortunneltje van het Maas-

waalpad.  Het zijn projecten die een lange doorloop-

tijd hebben, waardoor een aantal pas in deze raads-

periode is gerealiseerd.  

Leegstand 

Om leegstand van bedrijfspanden te voorkomen wil-

len wij, indien nodig, de panden herbestemmen naar 

bijvoorbeeld de functie wonen. Daar hebben we veel 

vorderingen in gemaakt. De voormalige sexclubs 

langs de Rijksweg, het garagebedrijf in Molenhoek, 

de “oude” Centra in Mook hebben inmiddels een an-

dere bestemming gekregen.  

Hotel de Plasmolen en het voormalige Chinees res-

taurant zullen ook een andere bestemming krijgen. 

Agrariërs 

Veehouders die wilden stoppen hebben de gelegen-

heid gekregen door herbestemming de functie agra-

risch om te zetten naar wonen. Twee melkveehou-

ders zijn gestopt en in Middelaar is een intensieve 

varkenshouderij verdwenen. Daar komen nu wonin-

gen. Dit zijn de win-win oplossingen. 

Snel-internet 

Wij hebben ons ingezet om snel-internet voor alle in-

woners in onze gemeente mogelijk te maken. Door 

de aanleg van een glasvezelnet is dat gelukt. 

Mobiliteit 

Het mobiliteitsplan is vastgesteld en de reconstructie 

van de N271 bij Plasmolen is in uitvoering. 

Vanuit het Rijk en de Provincie zijn er extra financiën 

beschikbaar om belangrijke verkeersproblemen aan 

te pakken en op te lossen. 

Wilt u ook uw steentje bijdragen aan onze mooie gemeente Mook en Middelaar en 

bent u geïnteresseerd in wat een politieke partij als de DGP daarin kan betekenen? 

Meld u dan aan als lid en versterk ons met uw inbreng en ideeën.  

De nieuwe Buurtbus lijn 569 die rijdt  van Middelaar via Plasmolen, Mook en Molenhoek 
naar Malden, is een groot succes. Met bijna 600 reizigers per maand overtreft het nu al 
de verwachtingen. Een succes dankzij een goede samenwerking in de regio en een ge-
weldige inzet van  o.a. de algemene hulpdienst en vrijwilligers 


