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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

Uniek Sporten Uitleen helpt sporters met een fy-
sieke beperking. Wat is Uniek Sporten Uitleen 
precies en waarom zou je hier gebruik van willen 
maken? 

Sport en bewegen houdt je fi t en het geeft ple-
zier. Maar welke sport past het best bij jou? 
En waar vind je de benodigde sporthulpmid-
delen? Uniek Sporten Uitleen zorgt ervoor dat 
mensen (18+) met een fysieke beperking bin-
nen de regio Nijmegen sporthulpmiddelen kun-
nen uitproberen. Door de beschikbaarheid van 
sporthulpmiddelen vanuit een uitleenpool, kun 
je uit het brede aanbod van sporten uiteindelijk 
de sport kiezen die het beste bij je past. 

Werkwijze
De sporter krijgt advies over het sporthulpmid-
del en het gebruik ervan. Het middel wordt per-
soonlijk gepast en afgesteld op je wensen en 
tijdens de uitleenperiode is technische service 
en onderhoud beschikbaar. Indien nodig wordt 
het product afgeleverd op een gewenste locatie. 
Bovendien zitten er geen kosten verbonden aan 
deze dienst!

De sportrolstoel of ander hulpmiddel leen je 
dan minimaal een week tot maximaal zes maan-
den. Binnen die periode kun je een goed beeld 
krijgen of die sport bij jou past, zegt Monique 
Kalkman van Uniek Sporten Uitleen. “Ook of 
het fysiek bij je past. Als je wilt gaan basket-
ballen maar je kunt die bal niet tot de hoogte 
gooien van de basket, dan kan ik me voorstellen 
dat het geen leuke sport is om te doen. Het kan 
dus dat het aan je fysieke gesteldheid ligt dat 
basketbal geen optie is. Kom je daar na twee 
maanden achter en je wil bijvoorbeeld gaan rol-
stoelhockeyen met een andere rolstoel dan is 

Aannemerscombinatie ViaOptimum voert in op-
dracht van Rijkswaterstaat onderhoud uit aan de 
A73 tussen Nijmegen en Venlo. De werkzaam-
heden worden in vier weekenden uitgevoerd, 
waarvan één al afgerond, van vrijdagavond tot 
maandagmorgen. Ieder weekend is er een deel 
van de A73 afgesloten. Doorgaand verkeer wordt 
via autosnelwegen omgeleid. Verkeer met een 
herkomst of bestemming langs de A73 wordt via 
omleidingsroutes geleid. 

De drie nog geplande weekeinden zijn: 
• 04 juni - 07 juni, A73 afgesloten vanaf 
 knooppunt Rijkevoort tot afrit Malden 
• 11 juni - 14 juni, A73 afgesloten vanaf Venray 
 tot knooppunt Rijkevoort 

• 16 juli - 19 juli, A73 afgesloten vanaf knoop-
 punt Rijkevoort tot Venray-Noord. 

Ieder weekend is de rijbaan in één rijrichting 
afgesloten voor alle verkeer vanaf vrijdagavond 
21.00 tot maandagmorgen 05.00 uur.

Omleidingen 
Doorgaand verkeer: 
• Doorgaand verkeer richting Venlo wordt vanaf 
 knooppunten Deil en Ewijk en vanaf Nijmegen
  omgeleid via autosnelwegen (A2, A50 - A2 
 en A67). 
• Verkeer met een herkomst of bestemming 
 tussen Heumen en Venray wordt omgeleid via 
 de N271 (oostelijk van de Maas) en N277

  (westelijk van de Maas). Verkeer wordt zo 
 min mogelijk via Grave geleid vanwege de 
 werkzaamheden aan de brug bij Grave. 
• Verkeer richting Nijmegen wordt gewoon via  
 de A73 afgewikkeld. 

Contact
Voor nadere informatie 
kunt u kijken op: 
www.vanAnaarBeter.nl 
of bellen met 
0800 - 8002.

dat geen probleem bij Uniek Sporten Uitleen. Zo 
kun je meerdere keren een beroep doen op deze 
uitleenservice om te kijken wat bij jou past.” 

Na de uitleenperiode kan de gebruiker een rap-
port krijgen met de maten van het gewenste 
hulpmiddel. Met dit rapport kan men vervolgens 
naar de gemeente voor het aanvragen van het 
juiste sporthulpmiddel. 

Hulpmiddelen
In de uitleenpool van Uniek Sporten Uitleen zijn 
zeven hulpmiddelen beschikbaar, te weten de 

Een sporthulpmiddel op maat uitproberen? 
Er is nu Uniek Sporten Uitleen!

ADL-rolstoel, all court sportrolstoel, elektrische 
sportrolstoel, handbike, aankoppelbare handbi-
ke, rugby sportrolstoel en de racerunner. 
De dienst wordt mede mogelijk gemaakt door 
Uniek Sporten in samenwerking met Welzorg, 
NOC*NSF en Fonds Gehandicaptensport. 

Heb je vragen over Uniek Sporten Uitleen?
Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt 
naar de website www.unieksporten.nl/uitleen of 
bellen naar 020 - 584 07 51. Ook kun je con-
tact opnemen met de regiocoördinator: 
Elsemieke Laset (e.laset@unieksporten.nl).

Onderhoud A73 tussen Nijmegen en Venlo

Voor nadere informatie 

www.vanAnaarBeter.nl 
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Op 7 juni is de officiële start van buurtbus 569. 
Deze nieuwe buurtbus gaat rijden van Malden, 
via station Mook-Molenhoek, naar Middelaar en 
weer terug. Passagiers kunnen in Malden over-
stappen naar Groesbeek, Berg en Dal en Wij-
chen. Met de bus gaat een wens van de inwoners 
voor een betere OV-verbinding in vervulling.

Om de komst van de nieuwe buurtbus te vieren,  
stappen wethouder Waas van Heumen en  
wethouder Wienhoven van Mook en Middelaar 
op maandag 7 juni in bij de eerste rit van de 
nieuwe bus. 

Kleine bus met hoge instap
De buurtbus is te herkennen aan het Breng-logo 
en het roze dak. Het gaat om een kleine bus 
met hoge instap die plaats biedt aan 8 pas-
sagiers. Rolstoelgebruikers kunnen niet reizen 
met de buurtbussen. De chauffeurs zijn vrijwilli-
gers en niet opgeleid om reizigers in een rolstoel 
te vervoeren. Rolstoelgebruikers kunnen reizen 
met de lijnbus of een dag van tevoren (op vrij-
dag voor een rit op maandag) contact opnemen 
met 026 - 214 21 40.

Route lijn 569
De bus rijdt van maandag tot en met vrijdag 
tussen 7.00 en 18.30 uur van Malden (School-
straat), via Molenhoek Kerk/centrum, Mook Ge-
meentehuis en Plasmolen Plein naar Middelaar 
Gemeenschapshuis. In Molenhoek stopt lijn 
569 bij het station. De dienstregeling is te vin-
den via www.breng.nl

Wilt u iets voor elkaar krijgen bij de gemeente, 
maar weet u niet hoe? Vraagt u zich wel eens af 
hoe de beslissingen worden genomen in de ge-
meenteraad? Denkt u wel eens dat u dat beter 
zou kunnen? Volg dan de cursus Politiek Actief 
voor de gemeente en ontdek het! 

De gemeente vindt het belangrijk om inwoners 
te betrekken bij besluitvorming. Daarom leggen 
we graag uit hoe de lokale politiek is georga-
niseerd. Dat doen we samen met ProDemos 
- Huis voor democratie en rechtstaat - en de 
gemeente Heumen in de cursus Politiek Actief 
voor de gemeente. Voor iedereen die erover na-
denkt politiek actief te worden, maar nog niet 
precies weet wat de mogelijkheden zijn. 

5 woensdagen 
De cursus begint op woensdag 8 september 

2021 en bestaat uit 5 bijeenkomsten. We 
leggen onder meer uit wat de gemeente doet, 
welke plek de gemeente heeft in het bestuur 
van Nederland, hoe de gemeentelijke besluit- 
vorming werkt en wat een raadslid doet. Ook 
is er een training debatteren en krijgen deelne-
mers ervaringen uit de praktijk mee. Kijk voor 
meer informatie over programma en tijden op:
www.mookenmiddelaar.nl/gemeenteraad

Meld u aan vóór 12 juli
Bent u nog niet actief in de lokale politiek en 
wilt u dit misschien wel? Meld u dan aan vóór 
12 juli 2021. Per gemeente zijn 15 plekken be-
schikbaar. Bij meer aanmeldingen zullen we kij-
ken naar de beste oplossing. Meedoen is gratis. 
U kunt zich aanmelden via:
griffie@mookenmiddelaar.nl

Voor álle inwoners
Verschillende groepen inwoners, zoals jongeren, 
vrouwen, mensen met een beperking, praktisch 
opgeleiden en inwoners met een niet-westerse 
achtergrond zijn vaak ondervertegenwoordigd 
in gemeenteraden. Zo ook bij ons. Terwijl we 
graag zouden zien dat gemeenteraad en raads-
commissies een goede afspiegeling zijn van de 
inwoners van onze gemeente. Een speciaal ver-
zoek dus aan deze groepen om eens te kijken 
of de cursus Politiek Actief voor de gemeente 
iets voor u is. 

Heb jij altijd al de FIFA Skill Games in het 
echt willen uit proberen of willen weten hoe 

hard je kan schieten? Dan ben je op 
zaterdag 12 juni op Sportpark de Maasvallei 

van Eendracht ‘30 aan het juiste adres! 
Ga voor meer informatie naar:

www.eendracht30.nl/open en schrijf je in.

Samenwerking
De nieuwe buurtbus is onderdeel van buurtbus-
vereniging Rijk van Nijmegen (buurtbus.com). 
En: kwam tot stand in samenwerking met Her-
mes/Breng, Algemene Hulpdienst Mook, Molen-
hoek en Middelaar, de gemeente Heumen, de 

gemeente Mook en Middelaar en de Provincie 
Gelderland. Aanleiding was het wegvallen van 
lijn 1 en een enquête onder inwoners, waaruit 
een duidelijke wens voor een extra OV-verbin-
ding naar voren kwam. Mede dankzij de vrijwilli-
gers die zich hebben gemeld als chauffeur, kan 
de bus nu ook echt gaan rijden.

Vanaf 7 juni nieuwe buurtbus van Malden naar Middelaar

Gratis cursus Politiek Actief in Mook en Middelaar

Eendracht open
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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 

ZAKELIJKE BESCHRIJVING ANTERIEURE OVEREENKOMST
Burgemeester en wethouders van de gemeente Mook en Middelaar ma-
ken bekend dat de gemeente op 25 maart 2021 een anterieure overeen-
komst als bedoeld in artikel 6.24 lid 3 Wet ruimtelijke ordening is aange-
gaan voor de gronden plaatselijk gelegen aan de Middelweg 98 en 100 
te Molenhoek. De overeenkomst is ondertekend vóór de terinzagelegging 
van het ontwerpbestemmingsplan.

Considerans overeenkomst
De gemeente is verzocht medewerking te verlenen aan een planologische 
wijziging om op de gronden binnen het exploitatiegebied, waarbij de ex-
ploitant het inactieve garagebedrijf en bijbehorende tankstation inclusief 
naastgelegen woning beoogt te verwijderen, twee appartementencom-
plexen met elk zestien wooneenheden toe te voegen. Door middel van 
een bestemminsplanherziening worden de bestemmingen aangepast in 
de enkelbestemming ‘Wonen’ (met de aanduidingen ‘gestapeld’ en twee 
keer ‘maximaal aantal wooneenheden: 16’).

Hoofdlijnen overeenkomst
De hoofdlijnen van de anterieure overeenkomst zijn als volgt: 
• De planologische medewerking betreft alle onderdelen zoals onder het  
 kopje ‘considerans overeenkomst’ beschreven.
• De exploitant zal de bestaande bebouwing verwijderen, de bodem sa- 
 neren en twee appartementencomplexen met semi-ondergrondse en  
 bovengrondse parkeergelegenheden toevoegen.
• Bij voltooiing van het initiatief voldoen de in het initiatief opgenomen  
 registergoederen aan het onderstaande woningbouwprogramma:
 - 16 (zestien) levensloopbestendige sociale huurappartementen (ver- 
  huur vindt plaats door Destion);
 - 16 (zestien) levensloopbestendige koopappartementen in het midden- 
   en hoge segment.
• Bij de inrichting van het terrein dient, overeenkomstig de tekeningen  
 uit het landschappelijk inpassingsplan, rekening te worden gehouden 
  met de stedenbouwkundige, landschappelijke en ruimtelijke kwaliteiten  
 en aspecten van de omgeving, met voldoende parkeerplaatsen op eigen  
 terrein (CROW-norm) en de verkeersveiligheid in de omgeving.
• De exploitant zal de openbare ruimte aan de Ringbaan, Middelweg en  
 Schoutenpad eveneens (her)inrichten, op zijn kosten.
• Uiterlijk binnen 3 jaar na het onherroepelijk worden van (de herziening  
 van) het bestemmingsplan dienen de appartementencomplexen en de  
 algehele (en openbare) inpassing te zijn gerealiseerd.

Zienswijzen/bezwaren
Tegen de gesloten anterieure overeenkomst en de zakelijke beschrijving 
staat geen bezwaar of beroep open.

RAADSVERGADERING
In de raadsvergadering van 10 juni worden de onderstaande onderwerpen 
behandeld (afhankelijk van de advisering door de commissies wordt 
eventueel een extra raadsvergadering ingepland op 9 juni).
• Jaarstukken 2020
• Lokale inclusie agenda
• Beschermd wonen en maatschappelijke opvang
• Regionale Energie Strategie Noord- en Midden Limburg 1.0
• Veiligheidsregio Limburg-Noord Jaarverantwoording 2020 - Ontwerp- 
 begroting 2022
• Gemeenschappelijk Orgaan regio Arnhem-Nijmegen Jaarrekening 2020
• Modulaire Gemeenschappelijke Regeling jaarrekening 2020 en ont- 
 werpbegroting 2022
• Groene Metropoolregio Wijziging gemeenschappelijke regeling
• Groene Metropoolregio Concept-regionale agenda 2021-2022 en ont- 
 werpbegroting 2022
• Ontheffing ingezetenschap wethouder

Ga naar mookenmiddelaar.nl/gemeenteraad voor agenda’s, stukken en 
het live volgen van onze vergaderingen.

Wilt u inspreken over een geagendeerd onderwerp, laat dit dan uiterlijk 
48 uur vóór aanvang van de vergadering weten aan de griffier, mevrouw 
M. van Arensbergen, via 06 - 50 16 50 25 of: 
griffier@mookenmiddelaar.nl, o.v.v. uw naam, adres en telefoonnummer. 
Stuur uw tekst van maximaal 700 woorden mee en een verkorte versie 
van maximaal 250 woorden. Uw tekst wordt voorgelezen door de (com-
missie)griffier en toegevoegd aan de raadsstukken (bij meerdere inspre-
kers wordt de verkorte versie voorgelezen).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via: 
griffier@mookenmiddelaar.nl

De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op onderstaan-
de adressen. Aanvullende informatie kunt u vinden op https://simsite.
mookenmiddelaar.nl/mook-en-middelaar/bekendmakingen_42959/. 
De bekendmakingen liggen 6 weken ter inzage in het KlantContactCentrum 
van het gemeentehuis, informatie over meldingen kunt u ook daar verkrijgen. 
U moet hiervoor wel een afspraak maken.

INGETROKKEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
• Zevendalseweg 21 Mook plaatsen terrasoverkapping.

MELDINGEN (SLOOP)
• Stationsstraat 4 Molenhoek asbestverwijdering uit woning.
• Eindweg 3 Middelaar asbestverwijdering dakplaten voormalige varkens- 
 schuur.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
• Heumensebaan 19 Molenhoek plaatsen dakkapel op de voorgevel.
• Generaal Gavinstraat 30 Mook plaatsen dakkapel op voorgevel.
• Rijksweg 6c Molenhoek bouwen vrijstaande woning.

VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
• Startsedijk 1 Mook plaatsen twee dakkapellen.
• Bovensteweg 42 Mook kappen van één eik.

BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN 
De BAG beheerder - GEO-coördinator van Mook en Middelaar maakt be-
kend dat hij op 26 mei 2021 het volgende huisnummer heeft toegekend:
• Rijksweg 6c Molenhoek, gebruiksdoel: woonfunctie

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending 
een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethou-

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

WAAROVER PRATEN WIJ

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


