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MOOK EN MIDDELAAR                          Tel weer mee, stem VVD 
 
 

Inleiding 
VVD Mook en Middelaar is een liberale dorpspartij. Lokaal voeren we onze eigen regie, maar we 
kunnen, daar waar nodig, terugvallen op het landelijke netwerk. De korte lijnen met Den Haag zijn in 
het verleden al vaker nuttig gebleken (denk hierbij aan het voorkomen van de herindeling). 
 
Mook en Middelaar is een geweldige gemeente om in te wonen. Om dit zo te houden wil de VVD zich 
de komende jaren vooral gaan richten op: 
 

- de financiën. 
- openheid van bestuur. 
- zelfstandigheid van onze gemeente 
- woningbouw 
- ondernemers 
- cultuur en recreatie. 
- sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening. 
- duurzaamheid. 

 
Wij zijn een kleine gemeente in het noordelijkste puntje van Limburg en in onze provincie een 
vreemde eend in de bijt. We zijn voor het overgrote deel gericht op het Rijk van Nijmegen. Cijfers en 
prognoses die voor Noord-Limburg gelden, zijn over het algemeen niet op onze gemeente van 
toepassing. Dit geldt met name voor cijfers met betrekking tot krimp en groei. 
De VVD wil dat de gemeente er weer is voor haar inwoners. Onze inwoners weten heel goed wat ze 
willen. Ze willen een gemeente die naar hen luistert en hen niet onnodig beperkt. Maar daar waar 
nodig paal en perk stelt aan zaken die niet door de beugel kunnen. 
 
 

Financiën 
Het sociale domein beslaat nu al 50% van het totale beschikbare budget van de gemeente, maar zal 
in de nabije toekomst zelfs oplopen tot 75%. Daarom is het van belang om de bestaande 
samenwerking in het Rijk van Nijmegen te verstevigen en mede zorg te dragen voor een krachtig en 
efficiënt samenwerkingsverband. In de periode 2011-2014 heeft de VVD de gemeentelijke financiën 
op orde weten te krijgen. Daar heeft de huidige coalitie de vruchten van kunnen plukken. Maar 
onder hun bewind zijn de reserves sterk afgenomen en de kosten voor het ambtelijke apparaat en 
externe inhuur enorm gestegen. 
De VVD wil de reserves weer op peil brengen en de kosten van het ambtelijk apparaat terugbrengen. 
De VVD wil dit realiseren door keuzes te maken. Welke taken voeren we zelf uit, welke in een 
samenwerkingsverband en welke taken kunnen we beter aan een marktpartij uitbesteden. 
Door hier een afgewogen keuze in te maken en prioriteiten te stellen, kunnen we de kosten van het 
ambtelijk apparaat naar beneden brengen en zo de belastingdruk beter beheersen. 
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Openheid van bestuur 
 
De bestuurscultuur binnen onze gemeente laat veel te wensen over. De VVD wil op openhartige 
wijze met burgers van gedachten wisselen. Geen juridisch dichtgetimmerde raadsvoorstellen die 
burgers en oppositie buitensluiten, maar door burgers gedragen raadsvoorstellen indienen. Vier jaar 
ad-hoc beleid is vooral in het laatste jaar afdoende ongewenst gebleken. De breed gedragen 
toekomstvisie uit 2017 zal als leidraad dienen voor beleidsvragen en concrete stappen van de 
gemeente. Burgerinspraak wordt het feest van de democratie. 
Het duale stelsel is een bestuursmodel dat controle en uitvoering uit elkaar haalt. De raad 
controleert en B&W bestuurt het gemeenteapparaat. Wethouders zijn en blijven verantwoordelijk 
voor geproduceerde raadsvoorstellen. De raad controleert aan de hand van de door de raad gestelde 
kaders. Juridische toetsing hoort binnen het gemeentehuis thuis. Raadsleden worden weer 
volksvertegenwoordiger en toetsen of de voorstellen in het belang zijn van burger en gemeenschap. 
De raad discussieert onderling.  Wethouders zijn aanwezig om vragen te beantwoorden, maar 
discussiëren niet mee, tenzij gevraagd. De partijen bespreken deze met het oog op een goede 
dienstverlening en de belangen dienend van alle inwoners van de gemeente. 
 
 

Zelfstandigheid van onze gemeente  
Onze bevolking is in belangrijke mate georiënteerd op het Rijk van Nijmegen. Hoewel de raad in 
grote meerderheid deze oriëntatie heeft ondersteund in het ‘Visiedocument Regionale 
Samenwerking’, heeft de huidige coalitie dit beslist niet optimaal benut, hetgeen spijtig is, want 
hierdoor konden we de kosten naar beneden brengen. Wij willen deze samenwerking wel verder 
uitbouwen.  
Hieronder volgen de belangrijkste punten uit deze visie. 
- Lokale zaken worden onder eigen regie zelfstandig door de gemeente Mook en Middelaar 

uitgevoerd. 
- Regionaal wordt samenwerking versterkt met onze partners in het Rijk van Nijmegen.  Mook 

en Middelaar gaat uit van de eigen kracht en inbreng van haar inwoners.  
 Dit betekent een gezamenlijke regie en gezamenlijke uitvoering maar alleen indien dit 
noodzakelijk is. Een goed voorbeeld is de bestaande samenwerking op het sociaal domein. 

Verkeer 
In de gemeente ligt een verbinding van Groesbeek met de A73. 
De verkeersstromen die dit oplevert gaan door de kernen. De N271 is een doorgaande provinciale 
route ook dwars door de dorpskernen. Dit kan onze gemeente niet alleen oplossen. Hier zal met 2 
provincies en de hele regio een plan voor moeten worden opgesteld. Zijn verkeersstromen te 
veranderen en hoe dan? Dit wil de VVD een prioriteit gaan geven. 
Openbaar Vervoer 
Met de provincies Limburg en Gelderland zal er kritisch gekeken moeten worden naar de 
ontwikkeling van het ov. Het treinstation functioneert uitstekend. Daarentegen zijn de 
busverbindingen een zorgenkind. 
Knelpunten moeten worden gedefinieerd en op haalbaarheid onderzocht. 
Veranderingen hierin moeten tot verbeteringen leiden. Dat kan de gemeente niet alleen. 
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Woningbouw 
De VVD vindt dat burgers de mogelijkheid moeten hebben om een leven lang in onze gemeente te 
wonen. 
Daarom zal het gemeentelijk woningbouwprogramma aandacht moeten besteden aan alle groepen 
in onze gemeente. Op dit moment is de nood onder jongeren, starters en ouderen het hoogst. Op 
deze groepen zal dus een versterkte focus moeten liggen. 
De woningmarkt trekt inmiddels weer aan.  
De woonbehoefte vraagt om maatwerk. Goed en kritisch luisteren naar de vraag is daarom 
essentieel. Woningmarkt en lokale/regionale wensen zullen met elkaar in overeenstemming moeten 
worden gebracht. Onze gemeente kent een te kleine huurvoorraad. De vraag is er weldegelijk.Het 
bouwen van huurwoningen is een taak van woningbouwcorporaties.  
Bouwprogramma’s voor sociale huurwoningen en hogere segmenten moeten kunnen voldoen aan 
de vraag. 
Ook zij moeten oog en oor hebben voor de leefbaarheid van onze gemeente. Een 
woningbouwcorporatie dient verworven grondposities dan ook maatschappelijk in te vullen en niet 
commercieel te verhandelen. 
De ruimte is beperkt. De afweging dient te worden gemaakt wat willen we wel en wat niet. 
Regelgeving is er niet voor niets. De maatschappelijke discussie over dit onderwerp dient publiekelijk 
te worden gevoerd. 
Er is vraag naar woonruimte voor jongeren, starters en voor ouderen die kleiner willen of moeten 
gaan wonen. In de afgelopen jaren is daar e.e.a. aan gedaan, maar heeft niet geleid tot bestendige 
woonruimten voor bijvoorbeeld jongeren. Starterwoningen zijn gebouwd, maar binnen een jaar zijn 
deze woningen doorverkocht aan ouderen. Ouderen wonen daarbij nog steeds in niet moderne zorg- 
en levensbestendige woningen. Bouwprogramma’s worden nog steeds op achterhaalde bouwwijzen 
uitgevoerd. 
Ouderenbeleid opstellen in samenwerking met inwoners (ouderen van nu en die van de toekomst) 
 

Ondernemers 
Het Toeristisch Platform wordt een ondernemersplatform voor alle ondernemers. 
Wij wonen in een bijzonder mooie groene gemeente waarin natuur, toerisme en recreatie een 
belangrijke rol spelen. En de gemeente kent nog vele andere ondernemers die wij ook een stem 
willen geven in dit platform. 
De VVD wil daarom het ondernemersplatform weer nieuw leven in blazen onder het voorzitterschap 
van een wethouder. Het secretariaat wordt ambtelijk ingevuld.  
Het doel is de economische ontwikkeling binnen onze gemeente verder gestalte te geven. 
Niet alleen op het gebied van toerisme maar ook voor alle andere ondernemers. 
Economie 
Mook en Middelaar is gelegen aan de rand van een grote economische regio. Deze regio ligt in het 
noorden. De oriëntatie van de meeste burgers is daar ook naar. 
Het beste voorbeeld is het succesvolle station dat een poort is naar die regio. 
De gemeente vervult hiermee een veelzijdige functie. 
Ontwikkelingen rond wonen, werk, toerisme en recreatie dienen te worden afgestemd met de 
noordelijke regio. 
Het feit dat de gemeente in Limburg ligt en ook deel uit maakt van de regio Noord-Limburg, maakt 
van onze gemeente een schakelpunt tussen beide regio’s. 
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Veiligheidsregio 
Wettelijk zijn wij gebonden aan de veiligheidsregio Noord Limburg. Om geografische redenen willen 
wij liever aansluiting bij de Regio Gelderland – Zuid. Bereikbaarheid van de hulpdiensten baren ons 
zorgen. Inmiddels is de ambulancedienst verbeterd. Maar de aanrijtijden moeten nog beter. 
De VVD is er een groot voorstander van dat alle wettelijke taken in de regio Nijmegen kunnen 
worden ondergebracht. Wij zullen onze politieke kanalen zowel regionaal als landelijk daarvoor 
aanwenden om dit in de toekomst wel te kunnen realiseren. 
Ondernemersverantwoordelijkheid.  
Een ondernemers partij appelleert ook aan milieubewust en sociaal verantwoord ondernemen. 
Ondernemersbewustzijn realiseert zich dat overlast een zorg is en om oplossingen vraagt. 
Vraagstukken die te lang voortbestaan ondermijnen de samenleving. 

 
Cultuur en recreatie 
De VVD wil zich graag sterk maken voor de verschillende culturele en sportieve identiteiten van de 
verschillende kernen. Met de burger zal in overleg de faciliteiten op hun merites worden beoordeeld 
en daar waar nodig alternatieven worden bedacht. Maar wij zijn één gemeente en niet een 
afzonderlijke stel kernen en buurtschappen. Bundelen van krachten maakt ons toekomstbestendig. 
 

 
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 
De decentralisaties die de regering aan lokale overheden heeft opgelegd, zijn en blijven een bron van 
aandacht. Een goede invulling hiervan is een grote prioriteit voor de VVD. De regionale 
samenwerking in het Rijk van Nijmegen functioneert goed. Daarbij zijn vrijwilligers en mantelzorgers 
van cruciaal belang. Zij doen een groot deel van de zorgverlening. Ondersteuning is een must die 
aandacht vraagt. 
Gemeenschapshuizen, de buurthuizen van de toekomst 
Wij willen dat de gemeenschapshuizen samen met de brede scholen een centrale plaats en taak 
hebben in onze kernen. De invulling hiervan zal, aangepast aan de huidige opvattingen, deels 
subsidiabel en deels commercieel ingevuld moeten worden. Het doel is een hogere bezettingsgraad 
te bereiken dan tot nu toe gerealiseerd wordt. 
Om een leefbare gemeenschap te kunnen creëren, zullen verenigingen en instellingen een plek 
moeten hebben, van waaruit er gewerkt kan worden. In een veranderende en steeds mobielere 
wereld waar bewoners zich meer een meer oriënteren buiten hun gemeenschap zullen taken 
heroverwogen moeten worden. 
Onderwijs 
De VVD beseft het belang van een basisschool voor de leefbaarheid van woonkernen.  Wij willen ons 
dan ook actief inzetten op het behoud van basisscholen, mits daarvoor lokaal draagvlak is. De 
kwaliteit van het onderwijs moet daarbij echter wel altijd voorop staan. 
De VVD wil ouders de keus bieden zelf te bepalen waar hun kind (passend) onderwijs geniet. 
 Schoolbibliotheken 
We betreuren het dat de huidige coalitie besloten heeft de hoeveelheid geld hiervoor drastisch te 
verlagen. Om leesvaardigheden blijvend te kunnen ontwikkelen is de VVD groot voorstander voor 
behoud van de schoolbibliotheken.  Hierbij willen wij de faciliteiten herstellen zoals deze waren 
geregeld. 
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Volksgezondheid 
De VVD wil dat regelingen omtrent volksgezondheid (GGD) in een regio wordt ondergebracht. De 
huidige verdeling tussen Nijmegen en Venlo achten wij onwenselijk. 
Hulde voor het particuliere initiatief m.b.t. de AED’s  en het starten van een hospice en 
gezondheidscentrum in Mook. 
 

 
Duurzaamheid 
Steeds meer mensen en bedrijven zijn zich bewust van het belang van “duurzaam ondernemen”. 
Onze ambities zijn hoog. De gemeente dient het goede voorbeeld ten aanzien van haar eigen 
projecten te geven. Daarmee geeft zij bedrijven en inwoners een positieve impuls om op 
verschillende manieren hun steentje bij te dragen aan een duurzame gemeente. De gemeente heeft 
tot de dag van vandaag een afwachtende houding. Het nieuwe plan Hart van Mook is een schrijnend 
voorbeeld van achterhaalde bouw. De ambitie van de VVD is het raad-brede besluit, om tot een 
energie neutrale gemeente te komen in 2030, tot uitvoer te brengen. Daar willen wij nu mee 
beginnen. 
Afvalverwijdering en –verwerking 
De vervuiler betaalt! Wij streven naar een steeds schonere, groene gemeente. Daarin past dat de 
burger zijn verantwoordelijkheid neemt, duurzaam met zijn spullen omgaat en de andere burgers 
niet met zijn afval confronteert. De gemeente moet de circulaire economie stimuleren met in het 
achterhoofd het motto VANG – Van Afval Naar Grondstof. 
Bij dit principe past ook dat de rioolheffing losgekoppeld wordt van de waarde van de WOZ, maar 
afhankelijk wordt gemaakt van het watergebruik 
 
 
 
 
Tot slot 
De VVD wilt met transparante en realistische doelstellingen deze gemeente gaan besturen. 
Openhartig met haar burgers omgaan.  
Het bestuursmodel wordt duaal. Dat betekent dat de raad los van B&W haar standpunt bepaald. 
De burger wordt vooraf geinformeerd. Daarom is onze slogan: 
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