Een grotere aantrekkelijkheid van ons dorp

Wat verwachten wij van u?
Om één of meerdere onderwerpen uit dit dorpsplan te realiseren hebben we uw hulp hard nodig!

Identiteit van ons dorp

Wilt u samen met ons een bijdrage leveren aan de toekomst van Mook? Meldt u aan bij ons Dorpsoverleg
via een van onderstaande kanalen; dan zorgen wij voor coördinatie en begeleiding.

De unieke ligging van ons dorp tussen Maas en
stuwwal biedt vele kansen tot het ontwikkelen van
een duidelijke identiteit van ons dorp.
De aantrekkelijkheid van ons dorp kan daardoor worden versterkt ten gunste van toerisme en ondernemersklimaat, juist ook voor de vele kleine ondernemers
die ons dorp rijk is.

Dominante verkeersaders
Rijksweg en Groesbeekseweg doorsnijden het dorp
en het snelle en zware gemotoriseerde verkeer zorgen
voor gevaar en overlast.
Ook recreatieve fietsers en wandelaars worden hierdoor
afgeschrikt. Dit belemmert ook winkel- en horecabezoek
en het toerisme. Kansrijke ontwikkelingen als het nieuwe
dorpshart en een groene mijl /verbindingsas tussen
heuvel en rivier, Mookerhei en Maas, kunnen hier aan een
oplossing bijdragen.

Wijkbeheer
De wijken in ons dorp kunnen aantrekkelijker worden
gemaakt door een wijkplan op te zetten voor wijkbeheer.
Beheer van bijvoorbeeld het openbaar groen en ruimen
van zwerfvuil bij kindervoorzieningen versterkt de onderlinge betrokkenheid .

Mook dag
Het organiseren van een “Mook Dag”.
Een feestelijke dag met verschillende activiteiten kan
identiteit en samenhang in het dorp versterken.

Duidelijke entrees en
bewegwijzering
De drie entrees van ons dorp kunnen duidelijker
worden gemarkeerd met bloemen en beplanting.
Goede en vooral identieke bewegwijzering zorgt voor
een goede geleiding van bezoekers en passanten naar
het aanbod van voorzieningen. Binnen de entrees kan
het verkeer worden afgeremd zodat er meer veiligheid
ontstaat voor oversteek. Er ontstaat dan meer tijd om
passerend te genieten van het moois in de dorpskern
en eventueel te besluiten te blijven. Dat de verkrotting
daarbij wordt aangepakt is wel een voorwaarde.

Ontwikkeling havenfront
Bijzonder deelaspect van de aantrekkelijkheid van ons
dorp is het onderontwikkelde gebruik van het havenfront.
Horeca en langdurig verblijf aan de kade en intensiever
gebruik van de weide bij de haven bieden goede mogelijkheden zeker als de haven zichtbaar wordt verbonden
met de kern van het dorp.

Contact
Via e-mail voorzitter@dorpsoverlegmook.nl
Ook te bereiken via 06 - 461 462 32
Zie voor meer informatie ook www.dorpsoverlegmook.nl

www.dorpsoverlegmook.nl

Dorpsplan Mook
Een visie op de toekomst van ons dorp

Waarom een dorpsplan
Ons mooie dorp Mook tussen Maas en Mookerhei is steeds in verandering. We wonen in een dynamische omgeving. Het verenigingsleven is rijk geschakeerd en biedt kansen voor wie mee wil doen. De winkeliers in ons dorp
spannen zich als geen ander in om ons te voorzien van onze dagelijkse behoeften. Maar er liggen ook nog volop

Voorzieningen voor jeugd en ouderen
Goedkope starterswoningen

Jeugdhonk en skatebaan

Koop maar vooral ook lage huur. Maak woningen
geschikt voor meer generaties en voorzie in groei van
eenpersoonshuishoudens.

Het bieden van mogelijkheden voor opgroeiende jeugd
om elkaar te treffen in een beschermde omgeving
waar ook contacten kunnen worden gelegd met het
jongerenwerk van de gemeente, zoals een jeugdhonk
of een skatebaan.

Overleg gewenst met gemeente en (een selectie van)
woningcorporaties.

kansen voor de toekomst, voor toerisme en cultuur in onze mooie omgeving en voor op maat gesneden diensten
en bedrijven.

In plaats van af te wachten kunnen we als inwoners er
zelf de schouders onder zetten. Zeker nu de overheid op
allerlei terreinen moet bezuinigen.
Als Dorpsoverleg zijn we op zoek gegaan naar ideeën
en initiatieven die we met de inwoners van ons dorp
samen kunnen aanpakken. Hoe? Door samen een dorpsplan voor de toekomst van Mook te ontwikkelen.

Om tot een Dorpsplan te komen heeft het Dorpsoverleg
dit voorjaar drie bijeenkomsten georganiseerd, ieder met
een aparte doelgroep uit ons dorp: ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties.
De resultaten van iedere bijeenkomst zijn begin zomer in
een gemeenschappelijke slotsessie bij elkaar gezet in een
paar hoofdthema’s op volgorde van urgentie. Dat leverde
het volgende palet aan ideeën en suggesties op:

Speelvoorzieningen
en kinderopvang
Kwalitatieve kinderopvang en goede speelvoorzieningen voor kinderen.
Richt een centrale trekpleister in zoals een kinderboerderij. De aantrekkelijkheid voor jonge gezinnen om zich in
ons dorp te vestigen hangt hiermee sterk samen.

Een lezingencyclus/dorpscafé
Een aantal keer per jaar zou er een lezing kunnen
worden georganiseerd over onderwerpen die ons dorp
raken en die de identiteit van ons dorp versterken.
Over bijvoorbeeld culturele- en historische onderwerpen,
maatschappelijke ontwikkelingen en aspecten van natuur en milieu. Deze initiatieven kunnen worden aangevuld met lespakketten voor de lagere school, poppenkastvoorstellingen of liederentafel.

Zorgcoöperatie
Een centraal punt waar vrijwillig en professioneel
zorgaanbod wordt gecoördineerd. Hulpdienst, maaltijdservice, AWBZ steun, mantelzorg door vrijwilligers, WoZoCo, maar ook jeugdzorg, maatschappelijke
dienstverlening en kinderbescherming.
Vaak zijn meerdere instanties betrokken bij een en dezelfde persoon maar is de afstemming onvoldoende.
In aansluiting hierop kan een driehoeksoverleg tussen
nieuwe vormen van zorgondernemerschap, gemeenteen maatschappelijke organisaties nieuwe perspectieven
bieden voor het zorgaanbod in ons dorp. Het ruimtelijk
combineren van zorgaanbod met winkels wordt gezien
als een aantrekkelijke mogelijkheid.

www.dorpsoverlegmook.nl

Een bloeiend verenigingsleven
Zelf organiserend vermogen
van ouderen

Samenwerking tussen de
diverse verenigingen

Op het groeiend aantal vitale actieve ouderen kan ook
een beroep worden gedaan bij nieuwe initiatieven.

Verenigingen vormen bij uitstek het sociale netwerk
voor samenhang en interactie tussen de bewoners van
een dorp.

Voor een vervangende bibliotheek-/leestafelservice
gebeurt dat al. Andere voorbeelden: boodschappen
(bezorg)-service, computercursussen, repairshops/-café
voor onderhoud/reparatie van apparatuur, beheer kinderboerderij etc.

Er zijn nog vele schaalvoordelen te behalen op het vlak
van ledenadministratie, contributie inning, agendering
en afstemming van activiteiten, werving en training
van (vrijwillige) kaderleden.

Afstemmingsmaatregelen
Met name voor de kinderen in ons dorp is behoefte aan
afstemming van verenigingsactiviteiten met school en
kinderopvang.
Dit moet bij voorkeur samen worden opgepakt met
andere dorpskernen van de gemeente omdat het verenigingsleven (muziek, sport, scouting) vaak dorpskern
overstijgend opereert. Een overkoepelend abonnement
geldig voor meerdere verenigingen (“strippenkaart”)
kan hier helpen.

Een accommodatieplan
Voor het stimuleren van het verenigingsleven zou er
een accommodatieplan moeten komen waarbij vraag
en aanbod van accommodaties worden afgestemd en
de ergste knelpunten worden aangepakt.
Een gezamenlijke accommodatiemanager voor alle verenigingen kan functioneren als een voorpost richting
gemeente en als één aanspreekpunt voor de gemeente.

