
TER SPRAKE
INFORMATIEPAGINA

Gemeentehuis bezoekadres: Raadhuisplein 6, Mook
Postadres: postbus 200, 6585 ZK Mook - Tel. KCC: 024 - 696 91 11 
Fax: 024 - 696 19 39 - E-mail: gemeente@mookenmiddelaar.nl

26 maart 2021

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

Vanaf 1 april start ‘De Unieke Fietsreis’. De ge-
zamenlijke seniorensportverenigingen uit Mook 
en Middelaar, Berg en Dal en Heumen dagen ie-
dereen uit om een maand lang zoveel mogelijk 
fi etskilometers te maken met als doel: samen zo 
vaak mogelijk om de wereld heen fi etsen. Dus: 
ga alvast nadenken met wie u wilt gaan fi etsen. 
Meld u individueel aan of stel uw eigen groep 
van maximaal 10 leden samen. Liefst met spor-
ters uit uw eigen sportgroep, team, straat, fami-
lie of vriendengroep.

Inschrijven vanaf 1 april
Iedereen mag meedoen. Ook als u geen senior 
bent. Inschrijven kan vanaf 1 april. Vanaf 6 april 
kunt u starten en gaan de 30 fi etsdagen in. 
Op de websites van de seniorensportverenigin-
gen kunt u zien hoe ver uw groep is en hoe ver 
we met elkaar om de wereld zijn.

Kosten en goed doel
Meedoen met De Unieke Fietsreis betekent ook 
dat u een goed doel steunt: de E-Wombat, een 
elektrische outdoor rolstoel.
- Leden van Beweegcollectief Mook en Midde-
 laar, Fit&Fun Heumen en Kwiek Actieve Leef-
 stijl mogen gratis meedoen. 
- Leden van de KBO’s van Heumen, Mook en  

 Middelaar en Berg en Dal betalen € 5,00. 
- Geen lid van een van deze verenigingen of 
 KBO’s dan betaalt u € 10,00 (dit is € 0,33 
 per dag).

Meer informatie op: 
www.inbewegingsport.nl/deunieke-fi etsreis

De Unieke Fietsreis

Oproep aan alle jongeren uit de gemeente Mook en Middelaar! 

Telefonisch spreekuur 
Sociaal Team aangepast

Heb jij een tof idee voor activiteiten? Of wil je samen met je vrienden iets 
organiseren!? Dan zoeken wij jou! De jongerenwerkers van de gemeente 
Mook en Middelaar ondersteunen graag alle toffe ideeën en initiatieven 
van jongeren, die door de jongeren worden bedacht. Het jongerenwerk 
heeft budget beschikbaar om toffe ideeën of activiteiten op te zetten!

Heb jij een tof idee, weet ons dan te vinden en stuur een bericht naar 
jongerenwerker Wim Lange 06 - 40 63 26 75 of jongerenwerker Anton 
van der Heijden 06 - 44 28 17 91 of stuur een DM naar onze Instagram-
pagina (jongerenwerkmookmiddelaar). 

Uiteraard houden wij rekening met de coronamaatregelen, maar heb jij 
een idee voor als de coronamaatregelen weer versoepeld worden dan 
horen wij dat ook graag!

Wat is het Sociaal Team?
Heeft u of uw gezin ondersteuning 
nodig, zoals bijvoorbeeld jeugdzorg 
of hulp bij de opvoeding? Of bent u 
op zoek naar een dagbesteding of 
hebt u een rolstoel nodig? Dan kunt 
u terecht bij het Sociaal Team. 
Het Sociaal Team is er voor iedereen die ondersteuning nodig heeft.

Op maandag, woensdag en donderdag telefonisch bereikbaar
Het Sociaal Team is op maandag, woensdag en donderdag tussen 10.00 
en 12.30 uur telefonisch bereikbaar via 024 - 696 91 11. Op het moment
dat het Sociaal Team niet bereikbaar is, wordt er door het KlantContact-
Centrum een terugbelnotitie gemaakt. U wordt zo snel mogelijk terug-
gebeld.

Ook bereikbaar per e-mail
U kunt ook een e-mail sturen naar sociaalteam@mookenmiddelaar.nl 



www.mookenmiddelaar.nl           @MookMiddelaar          www.facebook.com/gemeentemookmiddelaar 

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
• Berkenhof 18 Molenhoek plaatsen dakkapel en zonnepanelen.
• St. Antoniusstraat 25 Mook verbouwen woning.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
• Groesbeekseweg 106 Mook uitbreiden bestaand terras en plaatsen  
 zon- regenscherm.

VERKEERSBESLUIT
• Instellen doodlopende weg nabij panden Middelweg 25-39 Molenhoek.
• Instellen van een onverplicht fietspad vanaf Maasstaete tot aan Maas- 
 kade en vanaf Maaskade tot aan ’t Kempke Mook.

MELDING (SLOOP)
• St. Antoniusstraat 25 Mook asbestverwijdering uit woning.

WET RUIMTELIJKE ORDENING
Burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar maken bekend dat 
de gemeenteraad in haar vergadering van 4 maart 2021 het bestem-
mingsplan Groesbeekseweg 19 gewijzigd heeft vastgesteld.
Het plangebied betreft het adres Groesbeekseweg 19 te Mook, ook wel 

bekend als het voormalige Rabobankgebouw. De initiatiefnemer wil het 
huidige pand slopen en een appartementengebouw van 18 woningen re-
aliseren. 

Inzien:
Het vaststellingsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan en daarop 
betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 29 maart 2021 op 
het gemeentehuis ter inzage. De stukken zijn ook digitaal te bekijken op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is: 
NL.IMRO.0944.BPGroesbeekseweg19-VA01.

Beroep:
Belanghebbenden die ten aanzien van het ontwerp bestemmingsplan 
tijdig hun zienswijze hebben ingediend of belanghebbenden die redelij-
kerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend, 
kunnen tegen het genomen besluit beroep instellen bij de Afdeling Be-
stuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. 
Daarnaast kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen de gewijzigde 
onderdelen van het bestemmingsplan. Dit beroep kan eveneens bij de 
Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State worden ingediend. De ter-
mijn voor het indienen van beroep bedraagt zes weken en vangt aan op 
de dag na datum terinzagelegging. Beroep schorst de werking van het 
besluit niet. Hiervoor kan de voorzieningenrechter van de Afdeling Be-
stuursrechtspraak Raad van State, via voornoemd adres, worden verzocht 
om een voorlopige voorziening te treffen. 

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