
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

30 april 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

In de gemeente Mook en Middelaar zijn door 
burgemeester Willem Gradisen namens Koning 
Willem Alexander op lintjesdag 3 inwoners Ko-
ninklijk gedecoreerd. Het gaat om onderschei-
dingen voor de heren J.H.M. (Sjaak) Hendriks 
uit Middelaar en T.A.M. (Thei) Wijnen uit Molen-
hoek. Beiden zijn benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau. Ook is de heer L.J.G.J.M.I. ( (Lee) 
Tonnaer uit Mook onderscheiden en benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 

De uitreiking van Koninklijke Onderscheidingen 
kon in verband met het coronavirus helaas niet 
fysiek plaatsvinden in aanwezigheid van fami-
lieleden en vrienden. De Kanselarij, die gaat 
over de Koninklijke Onderscheidingen, schrijft 
toch voor dat in deze periode de uitreiking 
moet plaatsvinden. Daarom hebben we de ge-
decoreerden in een digitale bijeenkomst mét 
familie en vrienden over de toekenning van de 
Koninklijke Onderscheidingen geïnformeerd. Ze 
zijn persoonlijk toegesproken door burgemees-
ter Willem Gradisen. Na de online bijeenkomst 
heeft de burgemeester de decoraties aan huis 
uitgereikt. Nogmaals van harte gefeliciteerd. 

J.H.M. Hendriks (Middelaar), Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau
Sinds september 1973 is de heer Hendriks (70 
jaar) lid van Toneelvereniging De Ghesellen van 
St. Maerten te Cuijk. Het is eigenlijk zijn grote 
passie. Inmiddels heeft hij ruim 40 voorstellin-
gen gespeeld, waarvan de laatste 20 jaar steeds 
in een hoofdrol. De heer Hendriks groeit daar-
naast uit tot de organisatorische en creatieve 
spil van deze Toneelvereniging. In 2020 bestaat 
De Ghesellen van St. Maerten 75 jaar. Dat zou 
groots worden gevierd, maar corona gooit helaas 
roet in het eten. Die viering komt er overigens nog. 
 
Eigenlijk zijn de competenties die de heer Hen-
driks zo gewaardeerd maken bij de Toneelver-
eniging, ook altijd onderdeel geweest van zijn 
werk in het onderwijs. Aanvankelijk werkt hij als 
leerkracht in het basisonderwijs, later als direc-
teur van diverse basisscholen.

In Middelaar is hij komen wonen in 1978. De 
heer Hendriks is sterk verbonden met dit mooie 
Limburgse dorp aan de Maas. Hij kent de Mid-
delaarse samenleving tot in de haarvaten. Niet 
alleen omdat hij er woont, maar ook omdat hij 
een tijdje directeur van de plaatselijke basis-
school is.

De heer Hendriks is gedurende vele decennia 
betrokken bij tal van dorpsvraagstukken en acti-
viteiten. Zo is hij al in 1977 voor het nieuwbouw-
plan Bouwsteeg-Burchtstraat-Pastoor Driessen- 
straat het aanspreekpunt voor toekomstige 
bewoners, architect, aannemer, woningbouw-
vereniging en gemeente. Tijdens de hoogwater- 
perioden van 1993 en 1995 is de heer Hen-

driks voorzitter van de Werkgroep Hoog Water 
Middelaar/Plasmolen. Hij is het aanspreekpunt 
en de verbindende factor tussen de vrijwilligers 
en de leden en leiding van de hulpverlenende 
diensten. Een moeilijke tijd, waarin gestreden 
wordt om de dreiging van hoogwateroverlast in 
het dorp het hoofd te bieden. 

Korte tijd later is hij de coördinator van de 
Werkgroep Middelaar/Plasmolen bij de tot-
standkoming van het boek “Hoe was het toen?” 
dat in 2001 wordt uitgegeven door de Stichting 
Heemkundekring De Grenssteen. Meer dan 2 
jaar verzamelt hij daarvoor fotomateriaal en ach-
tergrondinformatie. Het boek wordt als naslag-
werk nog steeds veel geraadpleegd. Binnen de 
lokale Carnavalsvereniging De Krölstarte is hij 
ook lang actief. Onder andere als voorzitter van 
de Optochtjury en vanaf de start bij de Boeren-
bruiloft in Middelaar. Daar is de heer Hendriks 
als Ambtenaar van de Boerenstand een bepa-
lend actief lid van de Boerenbruiloftcommissie.       

Vanaf 2004 is hij betrokken bij de ontwikkeling 
van het zogenaamde Dorpsontwikkelingsplan 
van Middelaar (DOP1). Hij heeft een grote in-
breng bij de discussiebijeenkomsten waar de 
diverse vraagstukken en belangen worden be-
sproken. In april 2005 worden de eindresulta-
ten verwoord in een zogenaamde DOP-krant. 
Daarna gaat een groep inwoners aan de slag om 
projecten uit het DOP aan te pakken. Ook hierin 
heeft hij een groot aandeel. Vervolgens is na de 
DOP-periode in 2008 de Dorpsraad Middelaar/
Plasmolen ontstaan, waarvan de heer Hendriks 
achtereenvolgens lid, penningmeester en voor-
zitter is. 

Lintjesdag 26 april 2021

Onder zijn bezielende leiding komt het ver-
nieuwde integraal Dorpsontwikkelingsplan Mid-
delaar (DOP2) tot stand. Ook neemt hij de ver-
antwoordelijkheid voor het periodiek beheren 
van de website van de Dorpsraad en de uitgave 
van de Dorpskrant. Deze krant is bij uitstek de 
informatiebron en wordt zeer gewaardeerd. 
Vanuit zijn rol als voorzitter van de Dorpsraad 
neemt de heer Hendriks ook deel aan diverse 
externe overleggen. Onder andere als lid van 
de werkgroep ‘Lob van Gennep’, die zich bezig-
houdt met de hoogwaterproblematiek. Tijdens 
niet altijd even gemakkelijke regionale informa-
tieavonden is hij één van de gespreksleiders.  
De heer Hendriks weet met veel tact en inle-
vingsvermogen dergelijke bijeenkomsten onaf-
hankelijk te leiden met een natuurlijk gezag.  

Sinds begin 2020 is hij lid van de zogenaamde 
Probusgroep Mook. Deze groep komt maande-
lijks bij elkaar. Leden houden een inleiding of 
bespreking over een actueel maatschappelijk 
thema, studie, hobby of beroepservaringen.  
De discussies gaan gepaard met openbare pre-
sentaties. De heer Hendriks geeft een voor-
dracht over het thema hoogwaterproblematiek 
in onze gemeente en over zijn ervaringen bij het 
project Lob van Gennep. 

Burgemeester Gradisen benadrukte in zijn 
toespraak dat als rode draad voor de heer 
Hendriks geldt dat hij overal “een bindende 
factor weet te zijn”. Wanneer er een beroep 
op hem wordt gedaan door de gemeenschap 
of iemand persoonlijk, staat hij “altijd klaar 
met raad en daad”. 
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L.J.G.J.M.I. Tonnaer (Mook), Ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau
De heer Tonnaer (76 jaar) is op vele terreinen 
maatschappelijk actief geweest. Soms hing dat 
samen met zijn medische achtergrond en zijn 
opgedane kennis en ervaring als directeur van 
de Arbo- en Milieudienst van de Radboud Uni-
versiteit en het Radboud Universitair Medisch 
Centrum. Zo is hij diverse jaren lid geweest van 
de Raad van Toezicht/Bestuur van de stichting 
Sint Norbertus, een verzorgingshuis in Gennep. 
Van meet af aan was de heer Tonnaer een sterk 
pleitbezorger van schaalvergroting van dit insti-
tuut. Dit om reden van versterking van de kwa-
liteit van zorg binnenshuis en van verbetering 
van de ketenzorg. Verder ijverde hij voor verdere 
professionalisering van de organisatie van dit 
relatief kleine verzorgingshuis. 

In 1999 starten 6 zelfstandige zorgorganisaties 
een proces van meerdere fusies die leiden tot 
de oprichting van Pantein. In 2001 gaan deze 
6 organisaties formeel-juridisch en bestuurlijk 
op in Pantein: Maasziekenhuis Boxmeer, zorg-
centra Land van Cuijk (verpleeg- en verzor-
gingshuizen Boxmeer, Cuijk en Overloon), zorg-
centra Sint Anthonis/Boxmeer, verzorgingshuis 
St. Norbertus Gennep, woningstichting Sint 
Anthonis en Woningstichting Sint Jan Boxmeer.  
De 3 organisaties voor verpleeg- en verzorgings-
huizen richten Pantein Zorgcentra op en de 2 
woningstichtingen gaan op in Pantein Wonen. 
Het Maasziekenhuis krijgt voortaan als naam 
Maasziekenhuis Pantein. Deze 3 geledingen ko-
men allen onder de vlag van Pantein (Holding). 
Deze horizontale fusies en vervolgens de verti-
cale fusie van Pantein (Holding) zijn voor Neder-
landse begrippen een novum gezien de breedte 
van deze zorgketen. Het is tevens innovatief op 
de inhoud van zorg, welzijn en wonen én uniek 
in Nederland qua organisatorisch concept. De 
6 zelfstandige rechtspersonen beschikken elk 
over een eigen Raad van Toezicht. 

Op het nieuwe niveau van Pantein zou in 2001 
een Raad van Commissarissen moeten ontstaan 
van minimaal 7 en maximaal 9 leden: een in-
gewikkeld proces van selectie en benoeming. Er 
worden 2 onafhankelijke personen van buiten, 
van naam en faam, aangetrokken als informa-
teurs en hun taak is dit proces in te richten en 
met een voordracht te komen voor één Raad 
van Commissarissen. Eén van de voorgedragen 

personen is de heer Tonnaer: een ieder is over-
tuigd van zijn bijzondere geschiktheid en zo 
wordt hij lid van de Raad van Commissarissen 
van de nieuwe Stichting Pantein. Hij heeft de 
verwachtingen in hoge mate bewaarheid. Enke-
le van zijn bijzondere competenties en toege-
voegde waarde zijn zijn brede bestuurlijke erva-
ring in de ouderenzorg, zijn kennis van de regio 
Noord-Limburg, zijn medische en zorgachter-
grond door zijn aanvankelijke rol als huisarts 
én zijn jarenlange functie van directeur van de 
Bedrijfsgezondheidsdienst (eerst van alleen het 
Radboudziekenhuis en later van de hele Uni-
versiteit Nijmegen), zijn uitstekende kennis en 
ervaring met HRM en Arbozorg, zijn goede so-
ciale en communicatieve vaardigheden en men-
sen-mens zijn. Verder is de heer Tonnaer uiter-
mate sensitief en heeft hij een luisterend oor, 
waardoor hij (ook verborgen) signalen goed kan 
opvangen. Hij is intelligent, gevat, heeft scherp-
te en is creatief, waardoor hij buiten gebaan-
de paden kan treden. En: hij heeft een groot 
gevoel voor humor, waarmee hij spanningsvolle 
momenten op een speelse manier kan doorbre-
ken. Hij is van 2001 tot 2008 lid van de Raad 
van Commissarissen van Pantein. 

Sinds de oprichting op 1 juli 2001 is de heer 
Tonnaer voorzitter van de stichting Interparo-
chieel Service Centrum. De stichting treedt op 
als werkgever voor personeel op het pastoraal 
en levensbeschouwelijke vlak, voor de regio 
Noord-Limburg. Hij toont zich ook hier een be-
kwaam bestuurder, die door zijn achtergrond 
als bedrijfsarts veel deskundigheid en ervaring 
meebrengt wanneer het gaat om personeelsin-
houdelijke vraagstukken en om goed werkgever-
schap. Het gaat hierbij niet alleen om cao- en 
rechtspositionele verhoudingen van werkgever 
en werknemer, maar ook om de menselijke kant 
en de inhoud van deze verhoudingen. Hiervoor 
heeft hij altijd oog gehad.

Van juni 2003 tot januari 2011 is de heer Ton-
naer lid van het parochiebestuur van Mook en 
neemt hij binnen het bestuur – tot ieders tevre-
denheid – vele taken op zijn schouders. Vooral 
zijn zorg voor de medemens springt naar voren. 
Hij is altijd zeer betrokken bij alles wat zich zoal 
in een parochie voordoet. Hij is kritisch maar 
op een opbouwende manier en altijd bereid te 
helpen bij het oplossen van problemen. Niet al-
leen betreffende wereldse dingen zoals (brand)

veiligheid van het oude kerkgebouw (Rijksmo-
nument) en het bijhouden van de EHBO-trom-
mel in de kerk. Maar ook is hij behulpzaam bij 
het jaarlijks opzetten en weer opruimen van de 
grote kerststal of het heen en weer brengen van 
stoelen voor de meiviering bij het Mariakapel-
letje, elders in Mook. Ook maakt hij zich ver-
dienstelijk tijdens de Open Monumentendag. 
De heer Tonnaer acht een goed contact met 
medeparochianen van belang: ‘Zorg aan de 
Basis’. Onder de ‘Nieuwe stijl’ van 2 pastoors 
binnen VOMMMM (parochies Ven Zelderheide, 
Ottersum, Middelaar, Molenhoek en Mook) trek-
ken veel vrijwilligers zich terug en de pastoors 
vinden Woord-Communiediensten die al 20 jaar 
op een integere manier ten uitvoer worden ge-
bracht, overbodig. De heer Tonnaer waarschuwt 
dat wat afgeschaft wordt niet meer terug zal 
komen. 

De heer Tonnaer ondervindt veel steun van 
zijn lidmaatschap van het Interparochieel Ser-
vice Centrum ’t Groenewold in Venlo. De daar 
opgedane kennis brengt hij in ten bate van de 
parochie(s). Bijvoorbeeld door het betrekken 
van jongeren binnen de kerk of het organiseren 
van Oogst- en Dankvieringen in VOMMMM-ver-
band. Inspiratie voor zijn parochiële taken vindt 
hij in de ‘Bergrede van Mattheüs’. Ook gaat hij 
zich als bestuurslid bezighouden met arbeids-
overeenkomsten van de vaste medewerkers. Hij 
voert functioneringsgesprekken en zorgt dat de 
koster(s) een BHV-cursus kan/kunnen volgen. 
Tevens zorgt hij voor een beleidsplan en houdt 
dit up-to-date. Samen met andere leden van 
het bestuur maakt hij in 2007 een nieuwe Pa-
rochiegids en een uitvaartboekje dat nog steeds 
gebruikt wordt. Bij dat alles neemt de heer Ton-
naer contact op met deskundigen op het gebied 
van een website voor de parochie, wat willen wij 
er mee en wie gaat zich bezighouden met de 
continuering en het beheer daarvan.

De heer Tonnaer is een man van zijn woord en 
houdt van dóórpakken: niet alleen praten over 
wat je graag anders zou willen zien, maar ook 
zelf de handen uit de mouwen steken. Een 
voorbeeld hiervan is het opruimen van zwerfvuil 
langs de Rijksweg in Mook om zo de omgeving 
van parochie en gemeente netjes te houden. 
Armoedezorg had en heeft zijn blijvende aan-
dacht, ook als hij raadslid en fractievoorzit-
ter van de PvdA binnen de lokale politiek is.  
Hij doet het werk als raadslid inmiddels ruim 10 
jaar. Eerst als tussentijds opvolger en als een-
mansfractie. Maar als lijsttrekker weet hij zowel 
in 2014 als in 2018 zijn fractie te versterken 
met 1 extra zetel. In deze functie kan hij het 
maatschappelijk nut van die zaken in een nog 
breder verband brengen. Hij doet het raadswerk 
met veel kennis, inzet en passie. 

Hij zet zich bestuurlijk verder in voor de Stich-
ting Jacques van Mourik. Vanaf 2016 tot 2019 
als bestuurslid, daarna van januari 2019 tot 
medio oktober 2019 als voorzitter ad interim en 
vanaf medio oktober 2019 tot heden als voor-
zitter. Deze stichting heeft als verzamelgebied 
het leven en werk van de kunstenaars in en rond 
Plasmolen. Het bestuur bestaat uit 5 leden. Ie-
der heeft zijn hoofdtaak maar zet zich daarnaast 
in waar nodig: bijvoorbeeld aanwezig zijn op 
open dagen of het opbouwen van een expositie. 
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De heer Tonnaer heeft als voorzitter overzicht 
en leidt kundig de vergaderingen. Hij grijpt in 
als van het onderwerp afgeweken wordt, maar 
geeft wel ruimte om een ieder zijn/haar mening 
of ideeën nader toe te laten lichten. Hij ziet en 
erkent de kwaliteiten van een ander. 

In de periode 2013-2018 is de heer Tonnaer be-
stuurslid van Veilig Verkeer Nederland, district 
(provincie) Limburg. Hij is zo aanspreekpunt 
voor de lokale afdelingen van VVN in Noord-Lim-
burg. Tijdens zijn lidmaatschap zorgt hij ervoor 
dat de bestaande afdeling Bergen-Gennep ook 
Mook en Middelaar onder de hoede neemt en zo 
is VVN daar nog altijd actief. De heer Tonnaer is 
portefeuillehouder en aanspreekpunt voor vrij-
willigers van diverse projecten als VeiligRijden.
nu (voor bedrijven), dode hoekproject - Veilig 
Op Weg voor het basisonderwijs, de verkeers-
quiz voor het basisonderwijs en het websitebe-
heer. Ook draagt hij op een positieve manier bij 
aan de diverse vergaderingen met het districts- 
bestuur, de algemene ledenvergadering, de 
groep afdelingen uit Noord-Limburg en met de 
lokale afdelingen.

Burgemeester Gradisen benadrukte in zijn 
toespraak dat de heer Tonnaer door de vele 
mensen met wie hij heeft samengewerkt, 
wordt getypeerd als iemand “die oog en oor 
heeft voor de mensen om zich heen, een 
man die woord houdt, met gevoel voor hu-
mor en die altijd voor een ieder klaarstaat”.

T.A.M. Wijnen (Molenhoek), Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau
De heer Wijnen (71 jaar) is vanaf 1975 lid van 
Sportvereniging Eendracht’30 in Mook. Vanuit 
Maasbree is hij na zijn studie aan de Nijmeegse 
universiteit gaan wonen in Molenhoek. Hij be-
gint bij Eendracht’30 als een enthousiast voet-
baller. Al snel wordt duidelijk dat zijn grootste 
kwaliteiten buiten het voetbalveld liggen. Bij de 
automatisering en tussen computers voelt hij 
zich thuis. Dit blijft ook op bestuurlijk vlak niet 
onopgemerkt en na twee jaar lid te zijn geweest 
van het jeugdbestuur, wordt hij in 1977 voor-
gedragen als lid van het hoofdbestuur. In 1996 
stopt de penningmeester en is de heer Wijnen 
de aangewezen persoon om deze op te volgen. 
Dit heeft hij met verve en altijd tot op de cent 
nauwkeurig gedaan. Bij zijn afscheid in 2003, 
na meer dan 25 jaar bestuurslidmaatschap, 
wordt hij benoemd tot erelid van Eendracht.

Het afscheid van het hoofdbestuur Een-
dracht’30 is echter geen reden het rustig aan 
te gaan doen. Zo verzorgt hij tot op de dag van 

vandaag de leden- en contributieadministratie 
en beheert tevens het digitale ledenarchief. Ook 
voor het clubblad, Ronduit, en de verenigings-
website zit de heer Wijnen in de commissie 
publiciteit. En alles wat bij Eendracht’30 met 
computers te maken heeft, is bij hem in goede 
handen. En of dat nog niet genoeg is, wordt hij 
in 2020 lid van de dinsdagse onderhouds- en 
klusploeg, die ervoor zorgt dat het sportpark 
wordt onderhouden.

Vanaf 1992 is de heer Wijnen lid van Carna-
valsvereniging (CV) De Meulenwiekers. Het be-
gint met zijn uitverkiezing tot prins carnaval in 
het seizoen 1992-1993. Meteen daarna treedt 
hij toe tot de Senaat (het bestuur) van CV De 
Meulenwiekers en vanaf dat moment wordt hij 
zeer actief bij de organisatie van de carnaval in 
Molenhoek. Als senator ben je vooraf, tijdens en 
na de carnavalsactiviteiten belast met de werk-
zaamheden die het vieren van carnaval mogelijk 
maken. Totaal is hij 14 jaar senator. Naast deze 
rol is de heer Wijnen trekker en initiator van de 
zittingscommissie die jaarlijks de zittingen voor 
jong en oud organiseert. Ook is deze commissie 
verantwoordelijk voor het ontwerp en de pro-
ductie van de verenigingsonderscheiding. 

Intern is de heer Wijnen door de vereniging 
reeds twee keer, in 1999 en in 2020, onder-
scheiden met de zogenaamde ‘Klap van de 
Meulenwiek’. Dit voor zijn jarenlange grote in-
spanningen om voor de Molenhoekse bevolking 
het carnavalsfeest te organiseren. In het sei-

zoen 2010-2011 is hij vanuit de gemeente door 
de toenmalige burgemeester onderscheiden 
met de Orde van het Kremlin (de voorloper 
van de huidige carnavaleske Willemsorde). Van 
2009 tot heden is de heer Wijnen penvoerder, 
een soort secretarisfunctie, van de zogenaamde 
OKP (Oud Kuulengat Prinsen). Deze OKP ver-
zorgt ieder seizoen optredens op de gala- en 
ouderenzitting. Hij staat dus ook daadwerkelijk 
zelf regelmatig op het podium.

Vanaf de officiële start van de stichting Culture-
le Activiteiten Molenhoek (CAM) in 2007, is de 
heer Wijnen tevens bij deze stichting betrokken. 
Begonnen als vrijwilliger is hij nu bestuurslid in 
een bestuur dat totaal 6 leden telt. De heer Wij-
nen verzorgt o.a. het beheer van de audiovisu-
ele middelen, de bediening van deze middelen 
bij bijeenkomsten, hij zorgt voor de inrichting 
van de zaal, onderhoudt contacten met de be-
heerder van het gemeenschapshuis, verzorgt de 
lay-out van het jaarboekje ‘Culturele Agenda’ en 
onderhoudt contacten met de drukker hiervan. 
Ook beheert hij de website en het fotoarchief 
van de stichting.

Burgemeester Gradisen benadrukte in zijn 
toespraak dat uit alles blijkt dat de heer Wij-
nen iemand is “die zeer betrokken is bij het 
verenigingsleven”. Hij heeft “met een grote 
verscheidenheid aan activiteiten een sterke 
bijdrage geleverd aan de leefbaarheid van de 
inwoners in onze gemeente”. 

Gemeentehuis gesloten

Het gemeentehuis is op woensdag 5 mei 
gemeentehuis gesloten 
i.v.m. Bevrijdingsdag. 

Op 13 en 14 mei is het gemeentehuis 
gesloten i.v.m. Hemelvaart.

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



INFORMATIEPAGINA TER SPRAKE

In maart is de Economische Agenda Mook en Middelaar 2021-2026 vastge-
steld door de gemeenteraad. Dit betekent dat we overgaan tot uitvoering. 
Een groep ondernemers heeft afgelopen jaar input geleverd voor de ont-
wikkeling van de agenda. Bedoeling is om nu per opgave met zelfstandig 
opererende werkgroepen aan de slag te gaan. 

Aan de slag in werkgroepen 
In de werkgroepen pakken de ondernemers specifi eke opgaven op, zoals:
- het ontwikkelen van de verblijfsfunctie in het centrum van Molenhoek
- het tegengaan van leegstand voor Korendal
- de ontwikkeling van het groenste station Molenhoek-Mook
- of: gemeente brede onderwerpen als toerisme, duurzaamheid en ge-
 structureerde samenwerking 

De werkgroepen stemmen regelmatig met de gemeente de voorgenomen 
concrete plannen af om tot uitvoering over te kunnen gaan.

Meedoen?
Bent u ondernemer en wilt u zich aansluiten bij een van de werkgroepen,
laat het dan weten aan de bedrijfscontactfunctionaris via 024 - 696 91 11. 
Ondernemers die al meewerken zullen ook zelf bij collega-ondernemers 
aankloppen.

Voor meer informatie over de Economische Agenda:
www.mookenmiddelaar.nl/economische-agenda-mook-en-middelaar-
2021-2026

De gemeente Mook en Middelaar heeft een pakket van maatregelen om de 
overlast van de eikenprocessierups te bestrijden. Het is onmogelijk om de rups
volledig uit te bannen. Het streven is om tot een beheersbare situatie te komen. 

Preventieve bestrijding
Op basis van de geconstateerde plaagdruk van het voorgaande jaar be-
handelen we de bomen preventief. Dit gebeurt met een biologisch bac-
teriepreparaat dat met een spuitkanon in de bladerkroon van de bomen 
wordt gespoten. Zodra de aannemer start met de preventieve bestrijding 
maken we dat bekend op de gemeentelijke website.

Curatieve bestrijding
Ondanks de preventieve behandeling kunnen er rupsen tot ontwikkeling 
komen in de bomen. Daarom inventariseren we de bomen na de preven-
tieve behandeling en maken we een planning om nesten te verwijderen. 
Het is helaas niet mogelijk om alle bomen in de gemeente curatief te 
bestrijden. In eerste instantie zetten we in op de bomen binnen de be-
bouwde kom en dan vooral op locaties nabij scholen, gezondheidscentra 
en veelgebruikte (fi ets)paden. 

Eikenprocessierups in uw eigen tuin 
Als u eikenprocessierupsen in uw eigen tuin ontdekt kunt u contact op-
nemen met Nationale Bomenbank Zuidoost Nederland via:
eikenprocessierups@nationalebomenbank.nl. U maakt dan zelf een af-
spraak met de aannemer over de kosten en de wijze van bestrijding. 

Aanvullende informatie
Voor algemene vragen over de eikenprocessierups kunt u terecht op de 
site van het kennisplatform eikenprocessierups (www.processierups.nu). 
Nadere informatie over gezondheidsklachten als gevolg van de eikenpro-
cessierups en wat u daartegen kunt doen, kunt u nalezen op de site van 
de GGD (www.ggdleefomgeving.nl).

Werk mee aan de uitvoering van de econo-
mische toekomst van Mook en Middelaar

Aanpak beheersing eikenprocessierups 

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
• Startsedijk 1 Mook plaatsen twee dakkapellen.
• Heikantseweg 10 Middelaar plaatsen dakkapel.
• Heumensebaan 2 Molenhoek, landgoed de Mookerheide, realisatie 
 informatiepunt met food-aanhangwagen.
• Groesbeekseweg 9-9a Mook uitbreiden en herindelen bestaand pand.

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
• Heumensebaan 2 Molenhoek exploiteren infopunt met kleinschalige 
 horeca.
• Stationsstraat 4 Molenhoek renoveren en uitbreiden woning.

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
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VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
• Oude Bovensteweg 39 Molenhoek plaatsen dakkapel voordakvlak woning. 
• Project KRW Zuid Nederland, realisatie natuurvriendelijke oever langs  
 de Maas plaatselijk gelegen nabij Cuijksesteeg Middelaar.

MELDINGEN (SLOOP)
• Muldershofweg 19 Plasmolen voor asbestverwijdering en sloopwerk- 
 zaamheden uit woning.
• Prinses Beatrixstraat 12 Mook asbestverwijdering woning.
• Zevendalseweg 7 Mook asbest verwijderen carport en schuur/berging.
• Stationsstraat 35 Molenhoek asbest verwijderen uit woning.

VERKEERSBESLUIT
• Reserveren van parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen in  
 gemeente Mook en Middelaar. Het besluit is genomen op 19 april 2021.

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT
Burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar maken ter voldoe-
ning aan het bepaalde in art. 6.24, lid 3, Wro bekend dat zij op 26 april 
2021 een anterieure overeenkomst hebben gesloten voor een bestem-
mingsplanwijziging voor het appartementencomplex Residentie Molen-
beek, Witteweg 2-4 te Plasmolen, kadastraal bekend gemeente Mook en 
Middelaar, sectie C, nummer 460. 

Inzageperiode 
Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de anterieure overeenkomst 
ligt overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelij-
ke ordening vanaf 3 mei 2021 gedurende zes weken voor een ieder, tijdens 
openingstijden, ter inzage in het gemeentehuis (publieksbalie) in Mook. 

Reactiemogelijkheden
Tegen de gesloten anterieure overeenkomst staat geen bezwaar of beroep 
open.

Nadere informatie
KlantContactCentrum, telefoonnummer (024) 696 91 11.

OPENBARE BEKENDMAKING VOORBEREIDING BESTEMMINGSPLAN
Burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar maken op grond 
van artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend dat een nieuw be-
stemmingsplan wordt voorbereid voor een landgoedontwikkeling ter hoog-
te van het adres Lierdwarsweg 2 te Molenhoek. Het gaat om de ontwikke-
ling van ‘Landgoed De Kleine Lier’. Het plan is om een nieuw landgoed te 
ontwikkelen van circa 5,3 ha. In het landgoed mag één landgoedwoning 
gerealiseerd worden ter hoogte van de huidige paardenstal. Deze paar-
denstal zal gesloopt worden. De overige 5 hectare van het landgoed zal 
omgezet worden naar ‘natuur’.  

Inzien en reageren
Tegen het voornemen om voornoemd bestemmingsplan ‘Landgoed De 
Kleine Lier’ in procedure te brengen kunt u geen zienswijze indienen en 
er wordt over dit voornemen geen advies gevraagd. Er worden ten aanzien 
van het voornemen om een nieuw bestemmingsplan voor te bereiden ook 
geen stukken ter inzage gelegd.
Het in voorbereiding zijnde ontwerpbestemmingsplan ‘Landgoed De Kleine 
Lier’ zal naar verwachting binnen enkele weken ter inzage worden gelegd. 
Dan kunt u wel een zienswijze indienen. Wanneer het ontwerpbestem-
mingsplan ter inzage ligt en hoe u kunt reageren zal bekend gemaakt 
worden in de rubriek Ter Sprake en op de gemeentelijke website.


