
Ton Broekmans – Raadslid – 
Woont in Mook 

Het eerste half jaar van mijn 
‘politieke loopbaan’ zit er op. Ik 
krijg er positieve energie van! De 
wijze waarop ik en ook Frank 
Dillerop als nieuwelingen in de 
fractie zijn opgenomen is geweldig 
inspirerend en eigenlijk helemaal 
wat ik van Lokaal Sociaal had 
verwacht.  

Ik heb het goed naar mijn zin in de 
gemeentepolitiek. Vanuit het sociaal democratisch 
gedachtegoed van PvdA Lokaal Sociaal onze prachtige 
gemeente met Maas, Maasheggen, bos, Mookerheide en de 
plas aantrekkelijk(er) houden (maken) voor onze inwoners, 
ondernemers en toeristen, is leuk om te doen. 

Betaalbare en voldoende huisvesting voor jong en oud is een 
serieuze zaak en heeft mijn en onze serieuze aandacht maar 
vraagt ook om een creatief meedenken van alle inwoners.  

Ons bloeiende verenigingsleven vindt PvdA Lokaal Sociaal de 
smeerolie voor de dorpsgemeenschappen in onze vier 
kernen. Dat vind ik persoonlijk ook! Ik ben een 
verenigingsmens, geniet van de wedstrijd of de uitvoering 
maar zeker ook van de 3de helft.  Gezellig met elkaar in 
gesprek! Horen wat er leeft en wat mensen bezighoudt. 
Vanuit mijn positie als gemeenteraadslid kan ik nu het 
verenigingswerk nog meer stimuleren en meehelpen om 
daarvoor de nodige faciliteiten en ondersteuning te vinden. 
En er ook mee zorg voor dragen dat het vele werk dat 
vrijwilligers doen de aandacht en waardering krijgt die het 
verdiend. Natuurlijk heeft ook onderwijs en de jeugd volop 
mijn aandacht. Maar dat is vanuit mijn werk als decaan op het 
Kandinsky een inkoppertje! 

v.l.n.r. Ton Broekmans (raadslid), Frank Dillerop (raadslid), Lee     
Tonnaer (fractievoorzitter) en Karin Peters (wethouder). 

‘Lokaal sociaal’ is meer dan 
een leuke slogan 

Wij maken ons sterk voor Hier. Voor waar wij wonen. Voor 
lokale zaken. Zaken die ons allemaal aangaan. Of we nu in  
Molenhoek, Mook, Middelaar of Plasmolen wonen. Dit zijn de 
zaken als behoud van de vier kernen, zorg en jeugdzorg of 
subsudies aan uw vereniging. Voor de pont, de ambulance, 
schone lucht of de school in het dorp. 

 

Wij staan er. Op ons kunt u rekenen 

 facebook.com/PvdAMook/ 

 lee.tonnaer@pvda.mookenmiddelaar.nl 

 mook.pvda.nl  

 06 338 61 855 

 

Inwoners van Mook en Middelaar, wat zijn wij toch bofkonten! ‘Mook 
en Middelaar is de beste gemeente van Limburg om in te wonen.’ 
Weekblad Elsevier vergeleek alle 379 Nederlandse gemeenten. Landelijk 
nemen we plaats 59 in. In 2016 was dat nog plaats 131 van alle            
gemeenten.  

Dat is een enorme stijging! Daar mogen we trots op zijn. 

Het politieke klimaat binnen onze gemeente heeft zeker aan deze        
stijging bijgedragen.   

Laten we samen, als alle inwoners van deze gemeente, verder werken 
aan een no g fijnere leefomgeving. De PvdA Lokaal Sociaal                      
vertegenwoordigt u en gaat discussie niet uit de weg. Wij houden     
daarbij het sociaaldemocratisch gedachtegoed in het vizier. Vooral als u 
een extra steuntje in de rug kunt gebruiken. We hebben respect en     
humor en werken transparant.  

Wij zijn inwoners van deze gemeente, die elkaar vinden in een visie hoe 
het verder moet. Hoe wij de toekomst van onze leefomgeving het liefste 
zien. Wij kunnen landelijke kennis en ondersteuning vragen als dat    
nodig is. Wij gaan vol voor onze gemeente. Wij zijn dorps en houden het 
dorps, staan voor onze identiteit en zijn steeds op zoek naar wat bindt, 
bieden een luisterend oor aan onze kiezers en andere dorpsgenoten.  

 

Handen uit de mouwen en aan de 
slag! Kom eens praten. 

Frank Dillerop – Raadslid – 
Woont in Mook 

Op de flyer tijdens de verkie-
zingscampagne in maart 
schreef ik: ‘Wat zou het          
bijzonder zijn als ik word       
gekozen; als dat zo is: dan ben 
ik er! Met hart en ziel.’ 

Ik ben er!  Daar ben ik trots op. 
Als echtgenoot en vader van 
drie jonge kinderen met een 
baan is het soms wel           
schipperen met de tijd. Maar 
het werk in de gemeenteraad 
geeft mij energie. Van harte 

hoop ik dat door mijn komst binnen PvdA Lokaal Sociaal nog 
meer jongeren betrokken raken bij onze gemeentepolitiek en 
ook actief willen worden. 

Zo mooi, dat alle vier de mensen die het gezicht waren van onze            
verkiezingscampagne ook zijn gekozen! Karin Peters weer    
wethouder en de andere drie in de raad. Zowel Ton Broekmans 
als ik zijn nieuw in de     gemeenteraad. Werkelijk hartverwar-
mend hoe de andere fractiegenoten ons steunen en inwerken. 
Ik      ervaar onze fractie als een hecht team dat serieus en ple-
zierig werkt en zich er terdege van bewust is dat wij        namens 
de kiezers in de raad zitten. 

De gemeentepolitiek is nieuw voor mij, maar in mijn werk ben 
ik al jaren actief als lid van de ondernemingsraad in                
Radboudumc. Mijn hart ligt bij ‘zorg’ in het algemeen. 

Omzien naar elkaar in woord en daad, het elkaar goed naar de 
zin maken vind ik belangrijk en een mooie uitdaging om daar 
een goede invulling aan te geven. 



Lee Tonnaer – Fractievoorzitter - Woont in Mook 

Heerlijk om in de tuin te werken. En ik hou ook van   
zingen en wandelen. Terwijl ik wandel kan ik goed    
nadenken over wat er leeft binnen onze gemeente. 
‘De Politiek is veel leuker maar ook ingewikkelder dan 
ik vooraf dacht.’ Deze woorden stonden in de krant 
bij mijn aantreden als raadslid in 2009. Ook nu zou ik 
dit weer gezegd kunnen hebben. Maar ik zou het wel 
aan willen aanvullen. Het geeft veel voldoening.     
Zeker als je merkt dat je stem ertoe doet. Ingewik-

keld is het zeker. Veel invalshoeken, veel belangen. Keuzes maken tussen      
individuele en collectieve belangen. Het is een genot te mogen werken met  

Karin Peters – Wethouder – Woont in Molenhoek 

Iedere dag doe ik mijn werk met veel plezier. Ik ben 
er supertrots op dat we het als PvdA Lokaal Sociaal zo 
goed gedaan hebben afgelopen verkiezingen en dat ik 
daarbij hoor! En ik vind het fijn en bijzonder dat ik 
weer wethouder mag zijn. Elke dag ben ik mij er      
bewust van dat ik dit mooie werk mag doen namens 
onze kiezers en voor alle inwoners van onze mooie 
gemeente. 

Het wethouderschap vind ik ontzettend leuk, afwisselend en boeiend en 
de onderlinge contacten met de fractie zijn prettig en inspirerend. Ook 
contacten met de andere coalitiepartijen zijn goed.  

Wij hebben een ploeg die er zin in heeft en veel tijd investeert om het     
leven in onze gemeente goed en fijn te houden voor alle inwoners. Ik ben 
niet zo van ‘op de barricade,’ werk graag achter de schermen en ben      
oprecht geï nteresseerd in het verhaal van anderen en ook praktisch       
ingesteld. Niet zeuren en handen uit de mouwen. Het gaat mij vooral om 
de inhoud, minder om de vorm. En dat is wat ons bindt binnen PvdA      
Lokaal Sociaal.  

Na twee periodes wethouder Sociaal Domein te zijn geweest zet ik me nu 
in voor Wonen, Werk, Economie, Recreatie en Toerisme. Elke dag weer 
zijn er genoeg uitdagingen en kansen om een positief verschil te maken 
voor onze inwoners en ondernemers, daar zet ik mij graag met veel    
energie voor in. Waar ik van ontspan? Lekker wandelen met mijn hond in 
het bos of op de Mookerheide. 

fijne collega’s in raad, commissies en achterban. Ik zit er in het besef dat ik 
dit werk doe voor en namens de inwoners. Mijn politieke opvatting is     
leidend. Maar ik besef ook dat het beter is om  resultaat met een            
compromis te bereiken dan niets voor elkaar te  krijgen en te verdrinken 
in het eigen gelijk.  

Voor mij is armoede vooral onder kinderen een van de schrijnendste    
problemen. Een ‘stil’ probleem in onze gemeente. En wat gemeentelijke     
milieumaatregelen betreft moeten we ervoor zorgen dat dit niet alleen is 
weggelegd voor de happy few. Subsidieregelingen moeten er juist zijn 
voor inwoners die zelf niet de nodige investeringen kunnen doen. 

Inwoners van Mook en Middelaar, kom bij me op bezoek om problemen en 
vragen te delen, maar zeker ook om oplossingen aan te dragen. Maak een 
afspraak via lee.tonnaer@pvda.mookenmiddelaar.nl. De koffie  staat klaar! 

Piet Heisen – Lid commissie Grondgebied – 
Woont in Mook 

Het voelt goed om ook hier opnieuw politiek actief 
te zijn. Vanaf dat ik in deze gemeente ben komen      
wonen, gestart in Mook daarna in Molenhoek, heb ik 
deelgenomen aan het verenigingsleven. Voetbal,  
muziek, volley, scouting, besturen, activiteiten      
organiseren, etc. Altijd volop bezig, samen met  vele 
anderen, het leven in ons dorp plezierig en leefbaar 
te houden en te maken. Een mooi avontuur! 

Nu weer, na 14 jaar in de raad, in de commissie “grondgebied.” Vanaf de 
verkiezingen in maart jl. zijn we volop aan de slag gegaan. En dat doen we 
in goede harmonie, zowel met de coalitie als met de oppositie.  

Mijn hart ligt bij verkeer. Dus ben ik in de commissie ‘grondgebied’ goed 
op mijn plaats. De verkeersveiligheid op de doorgaande wegen wordt   
aangepakt, zoals de Heumensebaan, Ringbaan en de herinrichting van de 
N271 in Plasmolen. Onze bruggen krijgen de aandacht. Brugdrama in     
Italie  in augustus ll. laat zien hoe belangrijk dat is. De bruggen Witteweg 
en Cuijksesteeg krijgen een grote onderhoudsbeurt en het bruggetje over 
het spoor in Molenhoek wordt vervangen en veiliger. Een vrijliggend  
fietspad van Molenhoek naar Groesbeek verhoogt de verkeersveiligheid. 
De aansluiting op het snelfietspad vanaf de Veldweg naar de Lindelaan, via 
het tunneltje, wordt aangepakt. Allemaal speerpunten die hoopvol zijn en 
goed voor onze verkeersveiligheid. Daar werk ik met plezier aan! 

Everhard Scheltinga - Lid commissie Samenleving - 
Woont in Middelaar 

Met plezier woon ik nu zo’n zeven jaar in Middelaar. 
Het is een prima plek met veel sociale contacten en ik 
geniet van mijn tuin hier. Deze zomer bedacht ik dat 
daar een boek lezen even leuk is als op een Franse 
camping.  

Door een jonge buurtgenoot ben ik in contact            
gekomen met de gemeentepolitiek en met PvdA Lokaal 

Sociaal. Daarnaast roei ik bij De Drie Provinciën en ben actief bij IndoFilmcafé, 
een stichting die in Nijmegen maandelijks films uit/over Indonesië of           
Nederlands-Indië vertoont.  Ik heb lesgegeven in Cuijk en later op de HAS  
Hogeschool in Den Bosch. Regelmatig kom ik in Mook en Middelaar nog      
oud-leerlingen tegen. Sinds 2016 jaar ben ik gepensioneerd. Mijn werk op 
school heb ik altijd met plezier gedaan en met evenveel plezier ben ik gestart 
met mijn politieke werk. In de tijd waarin ik nu meedoe met het fractieberaad 
ben ik erg onder de indruk van de hoeveelheid informatie vanuit de gemeente 
en de vele initiatieven van burgers die onze aandacht vragen. En ik ben onder 
de indruk van de zorgvuldigheid en het enthousiasme waarmee Lee Tonnaer 
en de zijnen daarmee omgaan. Voor mij is alles nieuw, maar wat is het       
interessant om te doen! En wat is het leuk om van dorpsgenoten te horen wat 
zij positief vinden aan onze gemeente en om samen te zoeken naar wat nog 
beter kan. Daarbij vind ik vooral de sociale kant belangrijk: Mook en           
Middelaar moet een gemeente zijn met een hart voor alle inwoners. En       
inbreng uit Middelaar kan ook geen kwaad.... 

Nico van Kessel - Lid commissie Begroting en 
Rekening - Woont in Mook 

Voel mij betrokken bij het wel en wee van onze    
gemeente.  Maar bij de afgelopen verkiezingen in 
maart jl. wilde ik na vier jaar raadslidmaatschap 
niet meer op een verkiesbare plaats; wel actief blij-
ven binnen de partij en in de gemeentepolitiek. 
Sinds 1979 ben ik lid van de PvdA vanuit de gedach-
te een bijdrage te leveren aan een rechtvaardigere          
samenleving waarin iedereen gelijke kansen krijgt.                                     

Binnen onze gemeente is dat voor mij PvdA Lokaal Sociaal.  

Mooie diverse groep mensen, die werkt vanuit het sociaal democratisch 
gedachtegoed. Ben er trots op dat PvdA Lokaal Sociaal groeit en dat 
steeds meer jongeren politiek actief willen zijn binnen onze partij. 

Ik werk nu als lid van de commissie Begroting en Rekening. Eerder was 
ik als raadslid voorzitter van die commissie. Als commissielid is er meer 
ruimte om inhoudelijke opmerkingen te maken, vragen te stellen en de 
vinger aan de pols te houden. En dat doe ik ook! Ik hou van cijfers. Ook 
van onderzoek. Met plezier heb ik onderzoek gedaan naar tal van zaken 
die de inwoners betreft en dat gebundeld in ‘De Staat van Mook en     
Middelaar.’ Een naslagwerk over hoe wij hier leven, wonen, werken en 
doen. Dat boek is bij de gemeente verkrijgbaar. 

Gerie van der Land-Zijderveld – Lid  
Campagnecommissie – Woont in Plasmolen 
Mijn lijfspreuk? "Je kunt de wind niet veranderen, 
wel de stand van de zeilen." Het leven gaat zoals 
het gaat. En als het niet gaat zoals jij zou willen 
niet zeuren maar er wat van  maken. Waar ik erg 
van kan genieten? Dat ik in Plasmolen woon! Al 
dertig jaar. Een rondje wandelen om de plas, dat 
blijft mooi! Of in de Gebrande Kamp in Middelaar. 
Na een zonnige dag, ’s avonds, die bijzondere 
kleuren in de lucht. Zalmroze, bijna oranje, helder 

blauw. Schitterend! En ik hou ook van koken en lekker lang natafelen.  

Met plezier maak ik deel uit van de campagnecommissie van PvdA      
Lokaal Sociaal.  Een leuk team. Fractievoorzitter Lee Tonnaer is            
gedreven, vol passie en vrolijk. De jonge Jordy is inspirerend en de droge 
humor van Piet Heisen relativerend. Onlangs werd mij gevraagd: ‘Zou je 
dat voor iedere partij willen doen?’ Zeker niet! Gebeurtenissen en        
intenties die stroken met de mijne onder de aandacht brengen,              
verbindingen maken, sporen zoeken waarmee je mensen kansen kunt 
bieden en dat je in vrijheid mag kiezen of delen. Solidair zijn en er met 
elkaar voor gaan. Dorps. Lokaal Sociaal. Daaraan draag ik graag mijn 
steentje bij. 

PvdA Lokaal Sociaal positief onder de aandacht brengen is leuk.            
Afgelopen maart, van lijst 3 naar lijst 2. De meeste stemmen. Daar krijg 
ik dan goeie zin van. Die positie blijven vasthouden en nog meer kiezers 
aan ons binden is een leuke uitdaging. Graag help ik mee om die in 2022 
te verzilveren. U ook? 

mailto:lee.tonnaer@pvda.mookenmiddelaar.nl

