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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

In de raadsvergadering van 4 maart 2021 is het 
Mobiliteitsplan vastgesteld. Het mobiliteitsplan 
is toegespitst op lokale vraagstukken en kan-
sen. Met de vaststelling is het verkeersveilig-
heidsplan 2007 komen te vervallen. Het nieuwe 
mobiliteitsplan is een ‘verbreding’ ten opzichte 
van de eerdere en meer traditionele verkeers-
plannen. Het gaat niet alleen over verkeer, maar 
ook over leefbaarheid, economie, welvaart, re-
creatie en toerisme en duurzaamheid. Kortom 
de mobiliteit in ‘brede zin’. Het plan is tot stand 
gekomen na raadpleging van onze inwoners en 
andere belanghebbenden.

“Uit de vele reacties en de inspraakmogelijk-
heid bij de gemeenteraad, bleek wel dat het 
erg leeft onder de bevolking. Vooral de ontslui-

ting naar de A73 riep veel discussie op. Omdat 
niemand het beste antwoord op dit probleem 
heeft, wordt er extra onderzoek verricht om de 
verschillende aangedragen oplossingsmogelijk-
heden te onderzoeken. Er wordt niet op de veel 
besproken 5a-variant gefocust, er wordt vooral 
in de breedte naar oplossingen gezocht. Het 
college wil uiteindelijk met een gedragen voor-
stel komen.” (Wethouder Wienhoven)

Ambities
In het Mobiliteitsplan staat een aantal aan-
dachtspunten met verbeteringen voor verkeer 
en vervoer in Mook en Middelaar. Hierbij zijn 
vier ambities leidend:
- verbetering verkeersveiligheid;
- verbetering bereikbaarheid;

- verbetering leefbaarheid;
- stimulans duurzaamheid.

Uitvoering
Met de vaststelling kunnen we verder invulling 
gaan geven aan de uitvoering. Dat doen we in 
samenwerking met inwoners en betrokkenen.
U vindt het Mobiliteitsplan 2021 op:
www.mookenmiddelaar.nl

Mobiliteitsplan Mook en Middelaar 2021

Inloopspreekuur Formulierenbrigade 
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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.

BINNENGEKOMEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
• Zevendalseweg 21 Mook plaatsen terrasoverkapping.
• Eikenlaan 61 Molenhoek plaatsen dakkapel voorzijde woning.

• Generaal Gavinstraat 39 Mook vernieuwen gevelbekleding en stuken woning. 
• Groesbeekseweg 106 Mook uitbreiden bestaand terras en plaatsen  
 zon- en regenscherm.
• Ringbaan 66 Molenhoek tijdelijk plaatsen container in verband met  
 verbouwing.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
• Muldershofweg 19 Plasmolen vervangen houten kozijn voorgevel woning. 
• Heikantseweg 27 Middelaar voor het gewijzigd herbouwen woning (be- 
 treft het vervallen van de kelder).

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
• Witteweg 19 Plasmolen uitdiepen bestaand bijgebouw.
• Grenzend aan Witteweg 19 Plasmolen diverse werkzaamheden op het  
 terrein.
• Stationsstraat 65 Molenhoek plaatsen dakkapel achterzijde woning.

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
• Rijksweg 93 Mook plaatsen terrasoverkapping.
• Prinsenweg 35 Molenhoek plaatsen overkapping op dakterras.

VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING
• Schildersweg 1a Plasmolen plaatsen carport in voortuin.

MELDINGEN (SLOOP)
• Groesbeekseweg 25 Mook asbestverwijdering uit woning.
• Bouwsteeg 8 Middelaar asbestverwijdering dakbeschot en board uit  
 woning.
• De Hazelaar 9 Molenhoek asbestverwijdering voormalige garage.
• Kerkstraat 33a Mook asbestverwijdering rookgaskanaal.
• Stationsstraat 4 Molenhoek asbestverwijdering golfplaten schuur.
• Eindweg 19 Middelaar asbestverwijdering dak woonhuis.

MELDINGEN (BRANDVEILIG GEBRUIK)
• Prinses Amaliahof 1 Mook voor brandveilig gebruik wijziging gebruiks- 
 functie.

VERKEERSBESLUIT
• Verleend tot het instellen van een invalidenparkeerplaats ter hoogte van  
 Stationsstraat 106 te Molenhoek.

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

Heeft u (financiële) vragen of moeite 
met het begrijpen en lezen van (on-
line) formulieren? Kom dan naar het 
spreekuur van de formulierenbrigade. 
In verband met de coronamaatregelen 
is dit alleen op afspraak. U kunt hiervoor bellen naar 06 - 13 08 17 34. 
Meer informatie kunt u vinden op www.regionaleformulierenbrigade.nl

 Plaats Datum Tijd
 ’t LOP 8 april 2021 17.00 tot 19.00 uur
 Prinsenweg 3c, Molenhoek 6 mei 2021
  3 juni 2021

 Op de Heuvel 1 april 2021 11.00 tot 14.00 uur
 Ericastraat 39, Groesbeek 15 april 2021
  29 april 2021
  27 mei 2021
  10 juni 2021

 
 Maldensteijn 25 maart 2021 11.00 tot 14.00 uur
 Kerkplein 8, Malden 22 april 2021
  20 mei 2021
  17 juni 2021


