
 
 
 
Verkiezingsprogramma VVD Mook en Middelaar. 
 
Met verstand van zaken en met hart voor elkaar 
 
 
Inleiding 
VVD Mook en Middelaar is een liberale dorpspartij in het noordelijkste puntje van Limburg 
met focus op het Rijk van Nijmegen in Gelderland. Lokaal voeren we onze eigen regie, maar 
we kunnen, daar waar nodig, terugvallen op het landelijke netwerk.  
 
Mook en Middelaar is een geweldige gemeente om in te wonen, aan de rand van de 
Mookerheide en aan de oevers van de Maas. Om dit zo te houden wil de VVD zich de 
komende jaren vooral gaan richten op: 
 

- Financiën 
- Sociaal beleid 
- Betrokken burgers 
- Woningbouw 
- Energie 
- Onderwijs 
- Ondernemen, toerisme en natuurbeheer 
- Zelfstandigheid van onze gemeente 

 
 
Financiën 
 
De reserves van onze gemeente zijn de afgelopen jaren geslonken, kosten zijn door open-
eind constructies in de zorg uit de hand gelopen en daardoor werd de OZB een aantal 
malen sterk verhoogd. Aan de kostenkant is er te laat, te weinig gedaan om deze onder 
controle te krijgen. Op initiatief van de VVD is een traject ingezet van Zero Based 
Budgetting, waarbij de raad in kaart heeft gebracht wat de uitgaven van de gemeente zijn, 
wat wettelijk minimaal uitgegeven moet worden en waar we kunnen bezuinigen om zo weer 
grip te krijgen op onze financiën. Dit heeft geresulteerd in een sluitende begroting. Nu we 
beter zicht hebben op de uitgaven van de gemeente, wil de VVD ook onze reservepositie 
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 ook de 
kosten van het ambtelijk apparaat naar beneden brengen en zo de belastingdruk beter 
beheersen. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Sociaal beleid 
 
De kleine schaal van onze gemeente is onze kracht. Niet een nadeel zoals veel gedacht 
wordt. 
Juist door onze kleine schaal hebben we meer zicht op wat er speelt in onze gemeente. In 
onze kleine gemeente hebben we geen logge administratieve ambtelijke apparaten nodig 
om mensen met een zorgbehoefte op te sporen. We weten wie het zijn, staan midden in de 
samenleving en hebben korte lijnen met alle partijen die betrokken zijn. 
Betrokkenheid is waar de VVD naar toe wil: een kleinschalige betrokken organisatie, gericht 
op preventie en vroege interventie. Waarin het sociaal wijkteam niet alleen papierwerk 
verricht, controleert en indiceert, maar met de mensen aan de slag gaat als spin in het web. 
Haal schotten tussen de zorgverleners weg en maak ze tot partner die de handen 
ineenslaan. 
 
Ons sociale vangnet moet effectiever met meer oog voor de individuele mogelijkheden, 
waarbij werken loont en mensen niet gelijk gekort worden op hun uitkering. 
De VVD vindt het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met gemeenschapsgeld, 
dat mensen behoed worden voor onbedoeld frauderen, zonder dat er onmenselijk 
gecontroleerd wordt. 
 
 
Burgers en dorpsraad betrekken bij zaken die de inwoners direct raken 
 
De VVD wil hier dat hier meer aandacht aan wordt besteed. De gemeente moet er zijn voor 
haar inwoners en niet andersom. Onze inwoners weten heel goed wat ze willen. Ze willen 
een gemeente die naar hen luistert en niet onnodig beperkt. Maar daar waar nodig paal en 
perk stelt aan zaken die niet door de beugel kunnen. 
 
Bij beslissingen in de afgelopen jaren heeft de burger te vaak buiten spel gestaan. Denk 
hierbij aan grote projecten als de N271, maar ook bij projecten die onze inwoners direct 
raken zoals de afvalinzameling, zijn zij te weinig betrokken geweest. 
Ook hier stelt de VVD een ander beleid voor, zeker waar het gaat om beslissingen die direct 
van invloed zijn op de leefomgeving van onze inwoners, moeten deze eerder, actiever en 
beter bij het besluitvormingsproces betrokken worden. 
 
 
Woningbouw in de mooiste tuin in het Rijk van Nijmegen 
 
De komende jaren zal er ook in onze gemeente gebouwd moeten worden om aan de 
woningbehoefte te kunnen voldoen. Een aantal plannen is al in ontwikkeling, zoals de 
appartementen op het voormalige Hegeman-terrein aan de Ringbaan in Molenhoek en het 
grotere plan ‘Molenhoek-Zuid’ aan de Spijkerweg in Molenhoek.  
Dit laatste plan omvat de bouw van ca 250 woningen.  
 



 
 
 
 
Onze gemeente heeft een landelijke uitstraling met veel groen en laagbouw. Waar voor elk 
budget gewoond kan worden en zo zal ‘Molenhoek-Zuid’ ingericht worden als het aan de 
VVD ligt. Een aantal appartementen, maar vooral laagbouw en in elke klasse. Sociale 
woningbouw zoveel als voor onze eigen inwoners nodig is, geschat op 25-30%,  
gezinswoningen en woningen voor senioren. Bouwen naar de behoefte van onze inwoners 
zodat de doorstroom wordt bevorderd. 
 
Duurzaamheid en klimaatneutraal moet wat de VVD betreft voorop staan, met 
betrokkenheid van de inwoners en een haalbare en betaalbare visie, geen utopie. 
 
Om het landelijke karakter van onze kernen te waarborgen zullen we hoogbouw zoveel 
mogelijk vermijden en zuinig omspringen met onze beschikbare ruimte en natuur. We 
moeten ervoor waken dat onze landerijen worden volgebouwd en onze kernen te veel 
verstedelijken. 
 
 
Energietransitie 
 
Alle provincies hebben vanuit het Rijk een energieopgave gekregen. In regionaal verband 
wordt er door de gemeentes gezamenlijk gekeken hoe aan die opgave kan worden voldaan. 
In dit kader doet onze gemeente mee in het plan Wellsmeer. 
Op lokaal niveau kan er door de afzonderlijke gemeentes ook al veel gedaan worden. De 
VVD wil graag lokale initiatieven beter stimuleren en faciliteren om zo kleinschalige 
projecten, die veel energie-winst op kunnen leveren te ondersteunen. Bijvoorbeeld door het 
Energiecafé meer en beter te betrekken en op projecten de lead te geven. 
 
Wat de VVD betreft geldt voor onze gemeente: geen windmolens en zonneparken, wel 
zoveel mogelijk daken vol zonnepanelen. 
Mook voldoet door particulier initiatief aan een forse zonne-energie bijdrage door panelen 
op het eigen dak. De gemeente stelt grote doelen als klimaatneutraal in 2030 en kan hier 
zelf een grote bijdrage aan leveren door zelf haar daken met zonnepanelen te bekleden. De 
burgers zijn hier al heel ver mee, er verschijnen steeds meer zonnepanelen op de daken, 
waarvoor chapeau. 
 
De VVD wil zich inzetten op het voorkomen van energieverspilling door het stimuleren van 
isolatie van huizen. Hier kan het Energiecafé een belangrijke rol spelen bij het adviseren 
van huiseigenaren. 
 
Nieuwbouw volgens wettelijke normen en inzetten op energieneutraal, waarbij het 
uitgangspunt wel moet zijn: haalbaar en betaalbaar. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Onderwijs. 
 
De VVD is er trots op dat we in drie van onze kernen een basisschool hebben. In de 
afgelopen jaren is het aantal leerlingen echter behoorlijk gedaald. Hierdoor is met name het 
voortbestaan van de school in Middelaar onder druk komen te staan. Door verschillende 
nieuwbouwprojecten zijn de verwachtingen met betrekking tot de leerlingaantallen weer 
wat positiever. De VVD zet daarom ook in op het behoud van alle drie de scholen. 
 
Het gebouw van het Kandinsky College is toe aan vernieuwing of zelfs vervangen. Dit vraagt 
om een grote investering die de VVD graag wil doen als het Kandinsky de intentie uitspreekt 
de school voor langere tijd in onze gemeente te houden. 
 
 
Ondernemers, toerisme en natuurbeheer. 
 
De VVD wil graag dat het Toeristisch Platform een ondernemersplatform wordt voor alle 
ondernemers, waarbij verschillende branches elkaar kunnen helpen en versterken. 
Wij wonen in een bijzonder mooie, groene gemeente waarin natuur, toerisme en recreatie 
een belangrijke rol spelen. De gemeente kent nog vele andere ondernemers die wij ook een 
stem willen geven in dit platform. 
Natuurbeheer en recreatie zijn twee zaken die elkaar moeten versterken i.p.v. elkaar in de 
weg zitten. Eigenaren van de natuurgebieden stimuleren, actief toerisme te bevorderen met 
gevoel voor natuur.  
Ondernemers stimuleren d.m.v. een gezamenlijk beleid op culinair-, lang verblijf- en dag-
bezoek.  
Natuureigenaren faciliteren door mogelijkheden te scheppen door hen toe te staan 
regelend te mogen optreden.  
Speciaal in deze tijd ruimhartig omgaan met aanvragen en initiatieven van ondernemers om 
de Corona-crisis het hoofd te bieden. 
 
In Plasmolen moet eindelijk doorgepakt gaan worden met het plan “Proef Plasmolen”. Hier 
moet ook het verfraaien van de entree van onze gemeente aan de zuidkant bij betrokken 
worden. Graag  willen we tevens het parkeerprobleem in Plasmolen aanpakken, waarbij 
ieder zijn deel bijdraagt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Mobiliteit 
 
Variant 5a 
Opnieuw is door B&W de discussie aangezwengeld over de wegverbinding (variant 5a) A73 
naar Groesbeek. Nadat de raad al twee keer heel duidelijk nee heeft gezegd tegen deze 
variant komt men hier nu opnieuw mee. 
Zijn de verkeersituaties gewijzigd? Weinig is het antwoord. Wel zijn er steeds meer 
remmende wegaanpassingen in Mook en Molenhoek gekomen. Kort gezegd wordt er met 
de 5a variant een nieuwe rijksweg gecreëerd, dwars door een kwetsbaar natuurgebied.   
 
 
VVD Mook en Middelaar hecht veel waarde aan het ontwikkelen van de spoorzone tot 
natuurgebied.  
Buiten de argumenten van natuurwaarden, speelt ook de aanzuigende werking van extra 
verkeer een rol bij onze afwijzing om de 5a variant opnieuw te onderzoeken. De 
verkeersstromen van twee wegen zouden dan via één weg worden geleid. Een weg waar 
harder gereden mag worden dan de 30km die op de huidige twee verbindingen is  
toegestaan. Dit heeft een aanzuigende werking tot gevolg. Wat ook weer gevolgen heeft 
voor de CO2-, stikstof- en fijnstof uitstoot en niet te vergeten de geluidsoverlast.  
 
 
De spoorzone is een ecologische hoofdstructuur  
De huidige spoorzone fungeert als een belangrijke natuurcorridor en leefgebied voor tal van 
Europees beschermde, kwetsbare diersoorten zoals de zandhagedis en slangen, maar ook 
zwaluwen, vlinders en sprinkhanen. 
 
 
Zoals de werkgroep milieubeheer Groesbeek in 2013 ook al schrijft, behoort het gebied 
spoorzone tot de Ecologische Hoofdstructuur en geniet daarom wettelijke bescherming 
tegen activiteiten die het ecologische karakter aantasten. Ruimtelijke ingrepen zoals aanleg 
van nieuwe wegen zijn niet toegestaan, tenzij er sprake is van groot algemeen belang en er 
geen alternatief voorhanden is. In dit geval zijn er echter weldegelijk alternatieven 
voorhanden, zoals het versterken en verkeersveilig maken van de bestaande situatie.  
 
 
Knelpunten 
De VVD wil de verkeersproblemen in de kernen op lossen door de Groesbeekseweg en 
Heumensebaan/Ringbaan rigoreus anders in te richten naar het voorbeeld van de 
Broekkant in Malden: Een straat waar auto’s gedoogd worden. Dit kan op korte termijn 
gerealiseerd worden. 
 
 
 
 



 
Een betere ontsluiting van Groesbeek op het landelijk netwerk moet grootregionaal 
opgepakt worden waarbij onze gemeente ontlast wordt. Hierbij valt te denken aan een 
ontsluiting via de noordkant van Groesbeek eventueel in samenwerking met de Euregio. 
Mocht er toch een nieuwe weg aangelegd moeten worden, dan denken wij dat de 3a variant 
een logischer oplossing is dan de 5a, maar ook hier staat de VVD niet achter. 
 
Niet alleen de doorgaande wegen door Mook en Molenhoek leiden tot problemen, op de 
Heikantseweg en de dorpsstraat in Middelaar wordt stelselmatig te hard gereden. Hier wil 
de VVD in samenspraak met inwoners naar passende oplossingen zoeken. 
 
 
Openbaar vervoer 
Het station Molenhoek is een zegen. Zowel vanwege de korte verbinding met de stad met 
haar werk en scholen alsook vanwege de milieuaspecten. En niet voor niets is 
openbaar vervoer vanuit Middelaar inmiddels via een buurtbus geregeld, daar zijn wij erg 
blij mee. 
 
 
Burgers en dorpsraad betrekken bij zaken die de inwoners direct raken 
 
De VVD wil hier dat hier meer aandacht aan wordt besteed. De gemeente moet er zijn voor 
haar inwoners en niet andersom. Onze inwoners weten heel goed wat ze willen. Ze willen 
een gemeente die naar hen luistert en niet onnodig beperkt. Maar daar waar nodig paal en 
perk stelt aan zaken die niet door de beugel kunnen. 
 
Bij beslissingen in de afgelopen jaren heeft de burger te vaak buiten spel gestaan. Denk 
hierbij aan grote projecten als de N271, maar ook bij projecten die onze inwoners direct 
raken zoals de afvalinzameling, zijn zij te weinig betrokken geweest. 
Ook hier stelt de VVD een ander beleid voor, zeker waar het gaat om beslissingen die direct 
van invloed zijn op de leefomgeving van onze inwoners, moeten deze eerder, actiever en 
beter bij het besluitvormingsproces betrokken worden. 
 
 
Mook een zelfstandig gemeente. 
 
In 2011 heeft de VVD ervoor gezorgd dat onze gemeente zelfstandig bleef. Onze inwoners 
zijn in belangrijke mate georiënteerd op het Noorden. Deze oriëntatie is sinds jaar en dag bekend, 
maar de huidige coalitie lijkt hier steeds minder rekening mee te houden door steeds meer de 
samenwerking in Limburg op te zoeken. De VVD wil de dubbele oriëntatie van onze gemeente tot 
een minimum beperken, waarbij de nadruk op het versterken van de samenwerking in het Rijk van 
Nijmegen zal liggen.   
Uitgangspunt is en blijft de zelfstandigheid van onze gemeente. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Tot slot 
 
De VVD wil met transparante en realistische doelstellingen deze gemeente gaan besturen. 
Burgers actiever betrekken bij besluitvorming, zeker bij onderwerpen die direct invloed 
hebben op de leefomgeving/leefbaarheid.  
 
Daarom: 
 
Samen doen wat Mook en Middelaar nodig heeft 
 


