
 
 
 

Verkiezingsprogramma Mook en Middelaar 
voor de raadsperiode 2018 – 2022 

 
 
 
 
 
Mook en Middelaar is een bijzonder mooie, groene en sociale gemeente. De gemeente 
kenmerkt zich ook door verschillende dorpen met een eigen identiteit, bijzondere lokale 
initiatieven, kritische burgers, vergrijzing maar ook verborgen armoede. 
 
GroenLinks wil de komende vier jaar van Mook en Middelaar een gemeente maken die 
duurzaam is, groen, gezond en waar iedereen op zijn eigen manier aan meedoet.  
We kiezen voor verbinding in plaats van een gemeente die steeds verder verdeeld raakt.  
We gaan iedereen nog meer betrekken ook diegenen die niet vooraan staan. Jong en oud, 
de gezamenlijke dorpen, mensen met initiatieven en mensen die hulp nodig hebben. We 
willen ze bij elkaar brengen.  
 
Daarvoor is het nodig dat we de gemeente toegankelijker maken, elkaar opzoeken en 
vernieuwing niet uit de weggaan. Een gemeente waar we allemaal nog heel lang willen 
wonen. Groen en energieneutraal. Waar we het samen doen. Wij willen hier zo snel 
mogelijk mee beginnen.  
 
Doe je mee? 
 

 



 

Een sociale gemeente 
 
…voor jongeren 
 

• Kinderen kunnen veilig van en naar school. 
• We zetten een kindergemeenteraad op en benoemen een kinderburgemeester. 
• In gesprek met de jeugd: 1) activiteiten in de wijk 2) zelf ideeën uitvoeren. 
• Iedere jongere krijgt de hulp die nodig is, ook specialistische. 
• Een natuurspeelplaats in samenwerking met Natuurmonumenten. 
• Minder bureaucratie in de jeugdzorg (meer kwalitatieve verantwoording: wijze van 

aanpak; beschrijving van casus). 
• Voorkomen van wachtlijsten in jeugdzorg. 
• Meer pleegouders en meeleefgezinnen. 
• Zorgen voor groene speeltuinen en ontmoetingsplaatsen voor jongeren. 

 
…met aandacht voor onderwijs 
 

• Onderwijs in gebouwen van deze tijd, duurzaam en gezond. De gemeente stimuleert 
het schoolbestuur tot verduurzaming van schoollocaties. 

• Zorgen dat voorschoolse educatie overal mogelijk is ter voorkoming van vroegtijdige 
achterstand. 

• Stimuleren van schooltuinen en natuurprojecten. 
• Iedere jongere zit op school of doorloopt een leerwerktraject. Bij problemen wordt 

de oorzaak samen met de jongere en zijn netwerk aangepakt. 
• Elke school wordt een kind centrum voor onderwijs, ondersteuning en vrije tijd. 
• Op alle scholen is er voorlichting over seksuele diversiteit, pesten, mensenrechten, 

racisme en discriminatie. 
• Ook volwassenen krijgen een kans om een achterstand in taal of kennis weg te 

werken. 
 
….werkt aan werk 
 

• Medewerkers van de sociale dienst krijgen ruimte om met specifieke situaties 
rekening te houden, regels zijn niet heilig, uitkomst telt. 

• Onze gemeente start met een vertrouwensexperiment in de bijstand, minder regels 
en meer vrijheid om bij te verdienen. 

• Minimaregelingen worden zo eenvoudig mogelijk, een aanvraagformulier voor alle 
regelingen, een snel-loket. 

• Onze gemeente zoekt voor mensen die (nog) geen kans maken op betaald werk naar 
alternatieven zoals scholing, participatiebanen, stages of vrijwilligerswerk. 

• Doel van re-integratie is dat mensen definitief zonder uitkering kunnen rondkomen. 
• Een lichamelijke beperking mag geen probleem meer zijn voor arbeid, ook niet op 

het gebied van vervoer. 



• Mogelijkheden voor bedrijfsverzamelgebouw voor lokale startende ondernemers 
onderzoeken. 

• Bedrijven stimuleren zo veel mogelijk milieuvriendelijk en duurzaam te werken, 
hierbij de werkgelegenheid lokaal versterken. 

• Onze gemeente geeft voorbeeld bij diversiteit in personeelsbeleid. 
• Onze gemeente eist bij opdrachten en aanbestedingen een sociale bijdrage, zoals 

stageplekken en leerwerktrajecten. 
 
…zorgt voor zijn inwoners 
 

• Hulpverleners zetten hun tijd in voor hulp, administratie moet minder. 
• Vanaf het allereerste contact met de gemeente en zorgprofessionals worden familie 

en of vrienden bij de hulpvraag betrokken. 
• Een rechtvaardige eigen financiële bijdrage, met voorkomen van eventuele 

stapeling. 
• Ouderen en mensen met een beperking kunnen zelfstandig blijven wonen. 
• Onze gemeente stuurt aan op woonvormen waarin verschillende groepen elkaar 

kunnen helpen. 
• Lichte hulp, maar ook andere vormen van ondersteuning zijn dichtbij voorhanden. 
• Investeren in en belonen van mantelzorgers, ook aandacht voor mantelzorgende 

kinderen. 
• Sociale wijkteam wacht niet af, maar zoekt mensen ook op. 
• Onze gemeente helpt om het ontstaan van schulden te voorkomen. Dit geldt ook 

voor het oplossen van schuldenproblematiek. 
• Één gezin, één plan, één verantwoordelijk hulpverlener. 

 
…voor ouderen 
 
GroenLinks vindt dat ouderen volwaardig mee moeten kunnen doen in de samenleving. 
Daarom hebben wij extra aandacht voor de toegankelijkheid van de gemeente, de manier 
waarop informatie gedeeld wordt en krijgt elke oudere de hulp die nodig is. 
We gaan in gesprek met ouderen, en zoeken in alle interactie met de gemeente de 
persoonlijke benadering.  

• Zorgen voor een toegankelijke gemeente, met persoonlijke hulp en eenvoudig 
bereikbare loketten (digitaal en fysiek). 

• Stimuleer deelname aan het maatschappelijke leven door voorzieningen en 
activiteiten gericht op het contact tussen jong en oud. 

• Eenvoudige toegang tot gemeentelijke voorzieningen waarbij de behoefte van de 
inwoner het uitgangspunt vormt, niet het budget. 

• Stimuleer de mobiliteit van senioren door toegankelijk vervoer. 
• Investeer in levensloopbestendige woningen. 

 
…stimuleert duurzaam wonen 
 

• Wij gaan voor energieneutraal bouwen en stimuleren particulieren, 
woningbouwverenigingen en ondernemers hierin maximaal. 



• Onze gemeente stimuleert mensen om zelf gezamenlijk woningen te bouwen, of 
Tiny Houses te plaatsen. 

• Nieuwbouw wordt gasloos gebouwd. 
 
…stimuleert sportbeoefening 
 

• Aandacht voor veranderende sportbeoefening: door ontgroening en vergrijzing 
verandert de sportbeleving. 

• Onze gemeente stimuleert sport- en spelbeoefening, faciliteert sportlocaties. 
• Meer sport- en beweeglocaties in de openbare ruimte (beweegtuin voor ouderen en 

jeugd). 
• Blijvend ondersteunen van de combinatiefunctionaris. 
• Zorgen voor sportbeoefening bij specifieke doelgroepen, zoals ouderen en mensen 

met een lichamelijke of geestelijke beperking. 
 

Een groene gemeente 
 
…dus groen voorop 
 

• Buurtbewoners die hun straat of buurt willen vergroenen krijgen onze hulp. 
• Onze gemeente wordt klimaatbestendig, o.a. door inrichting openbare ruimte, 

ontkoppeling van hemelwater van het riool.  
 
Maasheggenlandschap 
 
Het buitengebied wordt weer aantrekkelijker voor mens en dier, door het areaal 
Maasheggen uit te breiden, heggen te herstellen en aan te planten. We willen agrariërs 
compenseren om Maasheggen aan te planten en te onderhouden. 
 
Wandelroutes 
 
GroenLinks wil zo snel mogelijk de wandelnetwerken ten zuiden en ten noorden van onze 
gemeente met elkaar verbinden door de in onze gemeente ontbrekende routes te 
realiseren en hiervoor ook geld beschikbaar te stellen. 
 
Bakenbomen 
 
We willen nadenken over deze beeldbepalende bomen langs de Maas behouden. Samen 
met onze buurgemeenten gaan we hiervoor een plan opstellen. 
 
Spoorzone 
 



De prachtige natuur direct achter ons station Mook-Molenhoek krijgt ook de 
natuurbestemming, nu is dat nog bedrijventerrein. Zo borgen we ook duurzaam de 
recreatiefunctie van ons groenste station van Nederland. 
 
Adviesraad Natuur & Milieu 
 
Een adviesraad bestaande uit deskundige en betrokken burgers gaat het College gevraagd 
en ongevraagd adviseren over alle onderwerpen met betrekking tot natuur, landschap en 
milieu in onze gemeente. 
 
... zorgt voor een schone en gezonde leefomgeving 
 

• Bouwen gebeurt zoveel mogelijk binnen bestaand bebouwd gebied (inbreiding). 
• Beheren van openbaar groen zoveel mogelijk ecologisch, zodat wilde bloemen 

voedsel zijn voor insecten. 
• We behouden en versterken het groene karakter van onze gemeente. 
• Minimaliseren van de overlast van houtstook door voorlichting over juiste 

stookwijze. 
• Stimuleren van inwoners en bedrijven om onkruid milieuvriendelijk te bestrijden. 
• We gaan door met het bestrijden en voorkomen van zwerfafval, samen met 

inwoners en jeugd. 
• We gaan met inwoners nadenken over de beste manier om afval op te halen, waarbij 

de nadruk ligt op optimaal scheiden, klantvriendelijkheid en beheersbare kosten 
• Onze gemeente stimuleert circulair en bio based bouwen met besparing en 

hergebruik van grondstoffen. 
• Onze gemeente stimuleert het waterschap om de kringloop van fosfaat en andere 

voedingsstoffen te sluiten, door terugwinning uit rioolwater. 
• Bedrijven in onze gemeente worden voldoende gecontroleerd op hun 

milieuvergunning. Indien nodig wordt daar extra geld voor vrij gemaakt. 
 
…stimuleert duurzaam verkeer en vervoer 
 

• In de hele gemeente is de auto te gast: wij willen de verkeersoverlast van auto’s bij 
scholen en bijvoorbeeld de Heumensebaan sterk verminderen. 

• Wijkbewoners kunnen kiezen om hun straat meerdere malen per jaar autovrij te 
maken voor buitenspeeldagen, buurtfeesten en rommelmarkten. 

• We moedigen autodelen aan door parkeerplaatsen voor elektrische deelauto’s 
beschikbaar te stellen, incl. oplaadpunt. 

• Onze gemeente doet mee aan de Nationale Fietstelweek. 
• Er komt een leen- of huurfietsensysteem, ook voor de recreant. 
• Het Openbaar Vervoer wordt emissieloos en bereikbaar voor iedere inwoner. 

Experimenten met andere vormen juichen we toe. 
• Regionaal bekijken of voor doelgroepen gratis/minder duur OV mogelijk is. 
• We stimuleren het gebruik van milieuvriendelijke auto’s, ook binnen de 

gemeentelijke organisatie. 
 



...is duurzaam en energieneutraal 
 

• De gemeente is in 2030 energieneutraal. 
• Alle nieuwbouw is energieneutraal, en gasloos. 
• Afspraken met woningcorporaties en andere verhuurders over energiezuinig maken 

van huizen, zonder stijging woonlasten van huurders. 
• Helpen van particuliere huiseigenaren bij verduurzaming. 
• Gemeente gaat een partnerschap aan met lokale energie coöperaties om besparing 

en duurzame opwekking te bevorderen. 
• Alle geschikte daken worden groene daken met zonnepanelen, de gemeente geeft 

het goede voorbeeld. Alle inwoners krijgen de mogelijkheid hieraan mee te doen, 
ongeacht of de inwoner een geschikt dak heeft. 

• Bedrijven en instellingen houden zich aan de verplichting om investeringen in 
energiebesparing uit te voeren die in vijf jaar terug te verdienen zijn. 

• Ondersteuning van initiatieven rond opwekking van duurzame energie. 
• Onze gemeente promoot streekproducten, en gebruikt die duurzame producten ook 

bij eigen activiteiten. 
 
….is diervriendelijk  
 

• In het rampenplan worden ook dieren meegenomen. 
• Onze gemeente neemt verkeersmaatregelen om dieren te beschermen (paddentrek, 

faunatunnels). 
• Onze gemeente stimuleert de plaatsing van bijenkorven en legt bloemenstroken aan 

in de openbare ruimte. 
• Onze gemeente beperkt en ontmoedigt gebruik van gewas en 

insectenbestrijdingsmiddelen. 
• We hebben geen megastallen, maar willen geen nieuwbouw van mega-stallen. 
• GroenLinks zoekt samenwerking in de regio maar ook daarbuiten om de vervuiling 

door vieze lucht terug te dringen zodat mens en natuur in onze gemeente minder 
last hebben van o.a. fijnstof en nitraat. 

• Alleen beheersjacht onder strenge voorwaarden. 
• Onze gemeente gaat via het KCC adviseren over dierenwelzijn en natuur: 

Beantwoording van vragen over natuurbescherming, landschapsbeheer en 
dierenwelzijn. 

• Dierenwelzijn wordt een voorwaarde bij het geven van opdrachten voor het beheer 
van de openbare ruimte. 

• GroenLinks is groot voorstander van biologische landbouw. 
 
  



Een open gemeente 
 
…is zeer divers 
 

• Onze gemeente is voor iedereen een gastvrije gemeente. Discriminatie wordt niet 
toegestaan. 

• We ondersteunen mensen met goede initiatieven voor hun buurt of groep, mits die 
bijdragen aan een actieve, open en solidaire samenleving. 

• Onze gemeente ondersteunt LHBTI’s in alle opzichten, op hun werk, bij 
levensbeschouwelijke groepen en in zorginstellingen en bejaardentehuizen. 

• Mensen worden niet uit hun buurt weg gepest: uitgangspunt is dat dader verhuist en 
slachtoffer blijft, en niet omgekeerd. 

• Er komt een regenboogzebrapad in onze gemeente. 
 
…zoekt actief contact met haar inwoners 
 

• Inwoners kunnen in een vroeg stadium meepraten over belangrijke beslissingen en 
hebben daadwerkelijk invloed. 

• We gaan experimenteren met verschillende manieren van inspraak, om uiteindelijk 
zoveel mogelijk mensen mee te kunnen laten doen. 

• GroenLinks vindt dat de gemeente haar inwoners moet ondersteunen bij initiatieven 
en doet dit waar nodig ook proactief: geen tweedeling tussen actieve en reactieve 
wijken. 

• Vrijwilligerswerk wordt goed ondersteund. 
• Onze gemeente biedt de dienstverlening zoveel mogelijk digitaal aan, mensen die 

dat willen blijven welkom aan het loket. 
• Gemeentebestuur informeert haar inwoners wat er wel of niet is bereikt en wat dat 

heeft gekost: de burgerbegroting. 
• We zorgen voor een actieve rekenkamer. 

 
…hecht grote waarde aan kunst en cultuur 
 

• We benutten het lokale en regionale potentieel van kunstenaars en creatieve 
inwoners om Mook en Middelaar bruisender en levendiger te maken, met een divers 
aanbod. 

• Samen met bewoners kiezen voor meer kunst in de openbare ruimte. 
• Onze gemeente beschermt landschappen en landschapselementen. 
• Er komen informatieborden bij monumenten, met link naar internet. 
• Onze gemeente doet mee aan open monumentendag en promoot historische 

wandelingen en beelden- en architectuurroutes.  
 
…houdt de openbare ruimte veilig 
 

• Voor elke wijk komt er een wijkveiligheidsplan: samen met inwoners en politie 
benoemen we onveilige punten zoeken we samen naar oplossingen. 



• We blijven de oprichting van whatsapp groepen voor buurtpreventie ondersteunen. 
• We stimuleren dat alle woningen voldoen aan het keurmerk veilig wonen. 
• Bij kleine problemen en conflicten tussen buurtgenoten (ook jeugd) moet een 

buurtbemiddelaar kunnen worden ingeschakeld. 
• We stimuleren het gebruik van brand- en rookmelders. 
• Onze gemeente ziet actief toe op aanrijtijden van hulpdiensten. 
• (Het voorkomen van) huiselijk geweld is prioriteit in de hulpverlening. 
• We zorgen voor een goede samenwerking van de hulpdiensten zodat signalering, 

aanpak en hulpverlening bij huiselijk geweld zo snel en effectief mogelijk is. 
• Cameratoezicht, “mosquitos”, preventief fouilleren, gebiedsontzeggingen en 

samenscholingsverboden worden alleen onder strenge voorwaarden toegepast en 
alleen in situaties waarin niets anders helpt. 

 
…richt haar blik ook over de grenzen 
 

• Onze gemeente gaat al haar producten en diensten duurzaam, diervriendelijk en fair 
trade inkopen, 100 % in 2022. 

• Onze gemeente blijft vluchtelingen opvangen, in nauw overleg met onze inwoners 
en organisaties. 

• Vluchtelingen beginnen direct na aankomst met een taalcursus en indien mogelijk 
met (vrijwilligers-)werk om de integratie te versnellen. 

• Uitgewezen asielzoekers in nood krijgen van de gemeente ondersteuning en 
tijdelijke opvang. 

 


