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Wij werken uitsluitend op afspraak. Hiervoor kunt u bellen met ons KCC van maandag t/m donderdag van 
08.30 tot 16.30 en op vrijdag van 08.30 tot 12.30.  
Zie voor meer informatie onze website www.mookenmiddelaar.nl

De jaarlijkse taxusinzameling van Stichting Taxus 
Taxi blijkt ook dit jaar weer een groot succes. 
Inmiddels weten duizenden taxusdonateurs hun 
weg naar de stichting te vinden. Toch wil de 
stichting graag een oproep doen aan alle mensen 
binnen het inzamelgebied, om het taxussnoeisel 
aan hen te doneren. De droogte tijdens de start 
van het inzamelseizoen heeft ervoor gezorgd dat 
de taxushaag minder snel is gegroeid, waardoor 
de opbrengt per adres minder is. Extra hulp is 
daarom van harte welkom! 

De stichting heeft dit jaar zich het doel gesteld 
425.000 kilo vers taxussnoeisel in te zamelen. 
Zij zijn al goed op weg en hebben op dit moment 
ruim 218.900 kilo taxussnoeisel ingezameld, 
goed voor 1824 chemotherapieën. Ondanks 
deze prachtige opbrengst zorgt de droogte bij 
de start van het seizoen ervoor dat de opbrengt 
per adres minder is. De stichting gelooft nog 
steeds in de mogelijkheid om de doelstelling te 
behalen, máár daar hebben zij wel de hulp van 
alle taxusbezitters binnen het inzamelgebied bij 
nodig. Inmiddels heeft de stichting het inzamel-
gebied alweer wat uitgebreid en roepen zij mid-
dels dit bericht nogmaals op om zoveel mogelijk 
taxussnoeisel te doneren. 

Doneer alleen bruikbaar snoeisel
Houd bij het inleveren van taxussnoeisel reke-
ning met de knipvoorwaarden van de stichting. 
Zo is de stof taxol met name aanwezig in de 

jonge scheuten (eenjarig snoeisel) van de taxus-
haag. Zij kunnen hele struiken of oude takken 
van een taxushaag dan ook niet gebruiken. Om 
broei te voorkomen vragen zij om een kuil ter 
grootte van een voetbal te maken in de gevulde 
tas. Alle knipvoorwaarden en instructievideo’s 
zijn terug te vinden via: 
www.taxustaxi.nl/knipvoorwaarden.

Gratis materialen voor de taxusdonateur
De uitgiftepunten van de Taxus Taxi Tas en de 
opvangzeilen worden druk bezocht! Zo heeft 
de stichting met o.a. Intratuin in het inzamel-
gebied uitgiftepunten gecreëerd. Zo is er altijd 
dicht bij huis wel een plek te vinden waar deze 
materialen opgehaald kunnen worden. Alle uit-
giftepunten zijn terug te vinden via de website: 
www.taxustaxi.nl/uitgiftepunten.

Taxus inleveren?
Ook de kleine hoeveelheden samen kunnen een 
groot verschil maken! Op verschillende punten 
heeft de stichting inzamelpunten ingericht. Hier 
kan men, zonder afspraak, terecht voor zowel 
het inleveren van kleine, als ook grote hoeveel-
heden taxussnoeisel. Inzamelpunten zijn te vin-
den op de website:
www.taxustaxi.nl/uitgiftepunten. De inzamel-
punten zijn op de website oranje van kleur.
Meer informatie over het inzamelen van taxus-
snoeisel en de stichting Taxus Taxi is te vinden 
via www.taxustaxi.nl of social media. 

Stichting Taxus Taxi hoopt 
425.000 kilo taxussnoeisel 
in te zamelen met uw hulp

Taxushaag snoeien in ‘Strijd tegen kanker’
Stichting Taxus Taxi op zoek naar taxusdonateurs

Neemt u voor het nieuws rondom het coronavirus regelmatig een kijkje op onze website 
www.mookenmiddelaar.nl/corona. U treft daar veel antwoorden op vragen aan.

Informatie Corona virus

In de basisregistratie personen (BRP), de of-
ficiële naam voor de Nederlandse bevolkings- 
administratie, staan persoonsgegevens van alle 
inwoners van de gemeente Mook en Middelaar. 
Uw adres is er bijvoorbeeld te vinden, maar ook 
gegevens over een eventueel huwelijk of gere-
gistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders 
en kinderen.

Deze gegevens worden veelal automatisch 
doorgegeven aan de overheid en maatschappe-
lijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor 
de uitvoering van hun wettelijke taken. Deze in-
stellingen baseren hun beslissingen vaak direct 
op de informatie uit de BRP. Welke informatie 
aan deze instanties wordt verstrekt, wordt be-
paald door het ministerie van Binnenlandse  
Zaken en Koninkrijksrelaties.

De hiervoor bedoelde gegevensverstrekking 
kunt u niet voorkomen, omdat deze verplicht is 
voorgeschreven. In enkele gevallen kunnen ech-
ter ook anderen vragen om de over u beschik-
bare gegevens in de basisadministratie aan hen 
te verstrekken. Voor deze verstrekkingen kunt 
u geheimhouding van uw gegevens verzoeken. 
Het gaat dan om verstrekkingen aan:
• Derden (zoals een curator of advocaat voor  
 het opstellen van dagvaardingen)
• De stichting interkerkelijke ledenadministra- 
 tie (die de ledenadministratie bijhoudt voor  
 kerkgenootschappen)
• Overige niet-commerciële instellingen, zoals  
 sport- en muziekverenigingen of particulieren.

Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken 
om aan de voorgenoemde instellingen geen 

gegevens over u uit de basisregistratie te ver-
strekken. Hiervoor zijn speciale formulieren be-
schikbaar bij het KlantContactCentrum (KCC). 
Nadat uw verzoek is verwerkt ontvangt u daar-
van een bevestiging. Wilt u overigens weten aan 
wie in de het afgelopen jaar gegevens over u 
zijn verstrekt, dan kunt u daarvan schriftelijk 
een overzicht opvragen bij de gemeente. Bin-
nen enkele weken krijgt u dit overzicht dan 
(kosteloos) thuisgestuurd.

Het is van groot belang dat de over u in de ba-
sisregistratie opgenomen gegevens juist en ac-
tueel zijn. Twijfelt u daaraan, neemt u dan con-
tact op met het KCC van de gemeente. Over uw 
rechten en verplichtingen in het kader van de 
basisregistratie is een folder beschikbaar. Deze 
folder kunt u krijgen bij het KCC. 

Verstrekking persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP)
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De Euregio Rijn-Waal is dit jaar weer op zoek 
naar creatieve fotografen die mee willen doen 
aan de jaarlijkse fotowedstrijd. Het thema is dit 
jaar ‘Samen sterker’ en de wedstrijd staat open 
voor alle inwoners van de Euregio Rijn-Waal. 

Voor een succesvolle deelname is het belangrijk 
dat de foto´s betrekking hebben op het thema. 
Dit jaar vragen wij alle hobbyfotografen om te 
verbeelden waar zij aan denken bij de woorden 
‘samen sterker’. De coronatijd heeft ons er de 
afgelopen maanden allemaal van doordrongen 
dat samenzijn niet zo vanzelfsprekend is als we 
altijd dachten, maar ook dat we alleen samen 
het coronavirus kunnen verslaan. Afspreken 
met familie of vrienden en naar het werk gaan 
was niet langer mogelijk. Een bezoekje aan het 
nabije buurland werd afgeraden. Máár; samen 
zijn we er wel in geslaagd om corona terug te 
dringen, saamhorigheid leidde tot bijzondere 
initiatieven en alternatieve vormen van con-
tact. Door samen thuis te blijven kon de Ne-
derlands-Duitse grens als een van de weinige 
Europese grenzen open blijven. Hebben u en 
uw gezin op oma´s verjaardag voor haar gezon-
gen in de tuin of voor het raam? Heeft u voor 
uw buren boodschappen gedaan? Geniet u nu 
extra van bezoekje over de grens? Laat zien hoe 
u de afgelopen maanden heeft beleefd, wat 
u bijzonder heeft gemist of wat nu weer kan. 
Kortom; laat zien hoe u de afgelopen maan-
den ‘samen sterker’ was en maak kans op een 
mooie prijs. 

Iedere deelnemer kan maximaal drie foto’s in-
zenden. Deze dienen digitaal óf afgedrukt (min. 
formaat 13 x 18 cm) te worden ingezonden en 
moeten voorzien zijn van titel, plaats van opna-
me, naam, telefoonnummer en e-mailadres van 
de fotograaf. 

Bent u senior, inwoner van Noord Limburg en 
wilt u als ervaren verkeersdeelnemer ook graag 
nog eens worden bijgespijkerd over de laatste 
verkeersregels? Grijp nu uw kans. Veilig Verkeer 
Nederland organiseert een opfriscursus ver-
keersregels. In 3 bijeenkomsten van 2 uur wordt 
u onder leiding van een gecertificeerde rijin-
structeur van Veilig Verkeer Nederland bijge-
praat over alle verkeersregels die in de loop der 
jaren veranderd zijn. Ook is er de mogelijkheid 
om zich (vrijblijvend) aan te melden voor een 
individuele praktijkrit in de eigen auto. Verdere 
informatie hierover ontvangt u tijdens de cursus. 

Wanneer en waar
De cursus is op woensdag 28 oktober, 4 en  
11 november van 13.30 - 15.45 uur in Mook 
(u wordt alle dagen verwacht).

Is dit iets voor u?
U kunt zich tot 2 weken voor aanvang van de 
cursus aanmelden via:
www.vvn.nl/opfriscursusmookenmiddelaar 
of bel tijdens kantooruren naar 088 - 524 88 50.
Deelname is gratis, maar let op: vol=vol!
U ontvangt ruim voor aanvang van de cursus 
een bevestigingsbrief met de locatiegegevens.

De gemeente Mook en Middelaar werkt aan 
een nieuw Mobiliteitsplan met een meerjarig 
uitvoeringsplan voor 2020-2024. In de af-
gelopen periode is informatie opgehaald en 
nu wordt ook u in de gelegenheid gesteld om 
naar het plan te kijken en er op te reageren. 

Het conceptplan ligt met ingang van vrijdag 
24 juli 2020 gedurende zes weken voor u 
als bewoner van de gemeente Mook en Mid-
delaar of belanghebbende ter inzage (tot en 
met vrijdag 4 september 2020). Dit bete-
kent dat u in deze periode het stuk in het 
gemeentehuis kunt inzien en ook online kunt 
bekijken, op de gemeentelijke website. 

Heeft u vragen of suggesties, het staat u vrij 
om te reageren. Dit kan schriftelijk via Post-
bus 200, 6585 ZK Mook of door een e-mail te 
sturen naar gemeente@mookenmiddelaar.nl.  
Het verzoek is om dit binnen de hiervoor ge-
noemde periode te doen. Van de ontvangen 
reacties wordt een reactienota opgesteld. 
De nota zal voor de besluitvorming door de 
gemeenteraad worden bijgevoegd bij het 
Mobiliteitsplan. We streven er naar om het 
Mobiliteitsplan in november van dit jaar te 
behandelen.

Concept Mobiliteitsplan Mook en Middelaar 
2020
Eerder heeft de gemeenteraad van Mook en 
Middelaar in 2018 de regionale Mobiliteits-
visie voor Noord-Limburg vastgesteld. Een 
visie in samenwerking met de gemeentes in 
Noord-Limburg, het platform Trendsportal. 
Inmiddels is ook de samenwerking met de 
regio Arnhem Nijmegen op het gebied van 
‘duurzame mobiliteit en bereikbaarheid’ 
meer concreet geworden. Toch wil de ge-
meente Mook en Middelaar graag ook zelf 
beschikken over een lokaal Mobiliteitsplan, 
toegespitst op lokale vraagstukken en kan-
sen. Dit zowel op beleids- als uitvoerings-
niveau. Met het streven om herkenbaar en 
realistisch te zijn, passend binnen de moge-
lijkheden van de gemeente, kan het Mobili-
teitsplan gaan dienen als leidraad voor be-
leid en investeringen in de komende jaren. 
Het Mobiliteitsplan kent hierin vier leidende 
ambities, namelijk de verbetering van ver-
keersveiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid 
en een stimulans van duurzaamheid. Aan 
iedereen wordt nu de gelegenheid geboden 
om op het conceptplan te reageren. Waar-
na de gemeenteraad van Mook en Middelaar 
kan besluiten over het plan, de prioriteiten 
en de financiële middelen die in de komen-
de jaren beschikbaar komen voor mobiliteit.

Het Dagelijks Bestuur van de Euregio Rijn-Waal 
kiest dit jaar samen met inwoners van de Eu-
regio Rijn-Waal de mooiste foto’s uit. De win-
naars krijgen begin december bericht. De twee 
mooiste inzendingen uit Nederland en die uit 
Duitsland worden met een geldprijs van resp. 
200 en 100 euro beloond. Over de uitslag van 
de fotowedstrijd kan niet worden gecorrespon-
deerd. 

Voor alle ingeleverde foto´s verkrijgt de Euregio 
Rijn-Waal de gebruikersrechten onder naams-
vermelding van de fotograaf. De ingeleverde 
foto´s worden eigendom van de Euregio Rijn-
Waal. 
De foto´s kunnen tot 1 oktober 2020 digitaal 
naar info@euregio.org of in een gesloten enve-
loppe onder vermelding van ‘Fotowedstrijd’ in-
gestuurd worden naar Euregio Rijn-Waal, Post-
bus 220, 7040 AE ´s-Heerenberg. 

Alle informatie over de fotowedstrijd kunt u na-
lezen op www.euregio.org/fotowedstrijd2020.

De mooiste foto´s winnen - 
Fotowedstrijd Euregio Rijn-Waal 

Uw verkeerskennis opfrissen?

Mobiliteitsplan 
Mook en Middelaar 

2020
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De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op onderstaande 
adressen. Aanvullende informatie kunt u vinden op www.mookenmiddelaar.nl/ 
actueel/bekendmakingen. De bekendmakingen liggen 6 weken ter inzage 
in het KlantContactCentrum van het gemeentehuis, informatie over meldin-
gen kunt u ook daar verkrijgen. U moet hiervoor wel een afspraak maken.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN BOUWEN 
• Christoffelweg 5 Mook interne wijziging woning. 
• Zevendalseweg 16a Mook bouwen vrijstaande woning. 
• Stiftstraat 33 Molenhoek plaatsen dakkapel op voordakvlak woning.

MELDINGEN SLOOP
• Christoffelweg 5 te Mook voor het slopen van een garage bij de woning. 
• Elzenstraat 11a te Middelaar voor het slopen van een schuur met asbest- 
 houdende materialen.

BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN 
De BAG beheerder - GEO-coördinator van Mook en Middelaar maakt be-
kend dat hij op 14 juli 2020 het volgende huisnummer heeft toegekend:
• Zevendalseweg 16a Mook, woonfunctie.

Bezwaar:
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending 
een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethou-
ders. Het postadres is: Postbus 200, 6585 ZK Mook. Het bezwaarschrift 
moet worden ondertekend en bevat tenminste: naam/adres indiener, 
dagtekening, omschrijving van het bestreden besluit en een motivering 
waarom bezwaar wordt aangetekend. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KlantContact- 
Centrum op telefoonnummer 024 - 696 91 11 of via e-mail: 
gemeente@mookenmiddelaar.nl

ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om een omgevingsvergun-
ning te verlenen voor:
• Brandveilig in gebruik nemen van de hospice geadresseerd aan Cuijkse- 
 steeg 2 te Mook. Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt per  
 24 juli 2020 op het gemeentehuis ter inzage.

Zienswijze:
Eenieder wordt in de gelegenheid gesteld tegen het ontwerpbesluit zijn of 
haar zienswijze kenbaar te maken. Een zienswijze dient u binnen zes we-
ken na de datum van terinzagelegging in te dienen. Het kenbaar maken 
van uw zienswijze kan schriftelijk of mondeling op afspraak. 

Voor meer informatie of een afspraak voor een mondelinge zienswijze 
kunt contact opnemen met het KlantContactCentrum op telefoonnum-
mer 024 - 696 91 11 of via e-mail gemeente@mookenmiddelaar.nl 

ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om een omgevingsvergun-
ning te verlenen voor:
• Brandveilig in gebruik nemen van Sterrenschool EigenWijs gevestigd  
 aan Bouwsteeg 1 te Middelaar. Het ontwerpbesluit met bijbehorende  
 stukken ligt per 24 juli 2020 op het gemeentehuis ter inzage.

Zienswijze:
Eenieder wordt in de gelegenheid gesteld tegen het ontwerpbesluit zijn of 
haar zienswijze kenbaar te maken. Een zienswijze dient u binnen zes we-
ken na de datum van terinzagelegging in te dienen. Het kenbaar maken 
van uw zienswijze kan schriftelijk of mondeling op afspraak. 
Voor meer informatie of een afspraak voor een mondelinge zienswijze 
kunt contact opnemen met het KlantContactCentrum op telefoonnum-
mer 024 - 696 91 11 of via e-mail gemeente@mookenmiddelaar.nl 

WET RUIMTELIJKE ORDENING
Burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar maken bekend dat 
met toepassing van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het ont-
werpbestemmingsplan ‘Lindenlaan 3, Molenhoek’ met de hierbij beho-
rende stukken per 27 juli 2020 gedurende zes weken op het gemeente-
huis ter inzage ligt. De stukken zijn ook digitaal te bekijken op:
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is: 
NL.IMRO.0944.LINDENLAAN3-ON01. 

Initiatiefnemer is voornemens om op de locatie Lindenlaan 3 te Molen-
hoek vier kleinschalige appartementen te realiseren. Binnen het plan-
gebied mag reeds een vrijstaande woning worden gerealiseerd. Het 
ontwerpbestemmingsplan maakt het mogelijk om binnen de reeds vast-
gestelde maten in plaats van één vrijstaande woning, een kleinschalig 
appartementencomplex te ontwikkelen. 

Zienswijze
Iedereen mag op het ontwerpbestemmingsplan zijn of haar zienswijze 
kenbaar maken. Een zienswijze moet binnen zes weken na de genoemde 
startdatum van de terinzagelegging zijn ingediend. Het kenbaar maken 
van een zienswijze kan schriftelijk of mondeling op afspraak. Schriftelijke 
zienswijzen kunt u richten aan de Gemeenteraad, Postbus 200, 6585 ZK 
Mook. 

Voor meer informatie of een afspraak voor een mondelinge zienswijze 
kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum via telefoonnum-
mer 024 - 696 91 11 of via e-mail gemeente@mookenmiddelaar.nl. 

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

Digitale nieuwsbrief Ter Sprake

De gemeente Mook en Middelaar biedt de mogelijkheid om een 
digitale versie van Ter Sprake als nieuwsbrief te ontvangen. 

Zo blijft u elke week via uw e-mail op de hoogte van de belangrijkste 
zaken die in uw gemeente spelen.

Voor aanmelding op de digitale versie van Ter Sprake kunt u uw 
e-mailadres doorgeven bij het KlantContactCentrum van de 

gemeente: telefonisch 024 - 696 91 11
of per e-mail: gemeente@mookenmiddelaar.nl


