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5 juni 2020

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

Uitvoering Lokaal Sportakkoord van start
Afgelopen najaar is het Lokaal Sportakkoord 
Mook en Middelaar ondertekend door verschil-
lende partners. De betrokkenheid van diverse 
partijen uit de gemeente was groot en er is hard 
gewerkt om tot een mooi akkoord te komen. 

Uitvoering
Inmiddels is er budget toegekend voor verschil-
lende projecten. Deze projecten sluiten aan bij 
de ambities die door de partners zijn benoemd 
in het Lokaal Sportakkoord. Komend jaar wordt 
gewerkt aan:
- Het organiseren van een Sportcafé voor ver- 
 enigingen en een lunchcafé voor professionals; 
- Een strippenkaart voor jong volwassenen én  
 een strippenkaart voor volwassenen waarin  

 sport- en cultuuractiviteiten zijn opgenomen;
- Het inrichten van een beweegroute in Molen- 
 hoek en Mook.

Kerngroep
Er is een kerngroep gevormd die de uitvoering 
van het Lokaal Sportakkoord bewaakt. De kern-
groep bestaat uit Peter Leenders (Beweegcol-
lectief), Glenda Jansen (Uniek Sporten), Betsie 
Kersten (KION) en Myrne Smits (gemeente).  
Zij maken de afspraken met alle partners en wij-
zen het uitvoeringsbudget toe voor de komende 
jaren. De uitvoering van de ambities wordt samen 
met de maatschappelijke partners opgepakt, we 
hebben hierin een gezamenlijke taak. 

WAAROVER PRATEN WIJ
RAADS- EN COMMISSIEVERGADERINGEN 
In verband met de coronacrisis vinden de komende raads- en commissie-
vergaderingen digitaal plaats. De agenda, voorstellen en conceptbesluiten 
staan op de gemeentelijke website www.mookenmiddelaar.nl. De verga-
deringen worden live uitgezonden, online en op televisie via omroep GL8. 
Houd de website in de gaten voor de actuele informatie hierover. 

De gemeenteraad vergadert donderdag 4 juni om 19.30 uur

Spreekrecht
In verband met het digitaal vergaderen wijzigt het spreekrecht tijdelijk. 
De tekst die u wilt inspreken wordt namens u in de vergadering voorge-
lezen.

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht over een van de onderstaande 
onderwerpen, dan kunt u dit uiterlijk 48 uur vóór aanvang van de ver-
gadering laten weten aan de griffier, schriftelijk, of per e-mail griffier@
mookenmiddelaar.nl, onder vermelding van uw naam, adres en telefoon-
nummer. De tekst die u wilt inspreken dient meegezonden te worden en 
mag maximaal 700 woorden bevatten. De griffier zal namens de inspre-

ker de tekst voorlezen in de vergadering. De betreffende tekst wordt voor 
de vergadering toegevoegd aan de raadsstukken.

Agenda raad 4 juni:
Op de agenda van de raad van 4 juni staan de volgende onderwerpen:
• Meerjarenproductbegroting 2021-2024 inclusief begrotingswijziging  
 2020 van de vervoersorganisatie AVAN
• Conceptbegroting 2021 en algemene financiële en beleidsmatige kaders  
 2021 Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem-Nijmegen
• Ontwerpbegroting 2021 RUD Limburg Noord
• Ontwikkeling zonneveld Zandberg Mook
• Afvalsamenwerking regio Nijmegen (Dar)
• Herinrichting Raadhuisplein en omgeving
• Bestemmingsplan Dorpsstraat 58 Middelaar
• Bomenverordening 2020 (n.a.v. evaluatie)

Houd de website in de gaten voor de meest actuele informatie over de 
live uitzendingen van de raads- en commissievergaderingen. Voor meer 
informatie of vragen kunt u contact opnemen met de griffie via: 
griffier@mookenmiddelaar.nl. 

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

Vanwege de Coronacrisis is de maandelijkse 
huis-aan-huis papierinzameling in Molenhoek en 
Mook in april en mei niet doorgegaan. Op zater-
dag 6 juni zullen de wagens weer gaan rijden 
met inzet van de vrijwilligers van Scouting Don 
Bosco. Hierbij worden specifieke maatregelen 
getroffen zoals voor hygiëne en de 1,5 meter af-
standsregel. 

Voor de kernen Middelaar en Plasmolen geldt 
dat het oud papier op 4 juni naar de papier-
container op het dorpsplein te Middelaar kan 
worden gebracht.

Bij het aanvragen van reisdocumenten en rij-
bewijzen dient u een pasfoto in te leveren. Hier 
gelden nieuwe regels voor. 

De belangrijkste wijzigingen zijn:
• De goedgelijkende foto is maximaal 6 maanden 
  oud op het moment van de aanvraag;
• Als om godsdienstige of levensbeschouwelijke 
  redenen het hoofd bedekt mag blijven, moet  
 de hoofdbedekking egaal en eenkleurig zijn  
 en moet deze contrasterend zijn met de achter- 
 grond.

De nieuwe Fotomatrix 2020 kunt u nakijken op 
de website www.rvig.nl 

De Mooksebaan Groesbeek is afgesloten van 
8 t/m 19 juni in verband met de aanleg van 
een verkeersdrempel ter hoogte van de kruising 
Mooksebaan - Rijlaan.

Omleiding
Het verkeer van en naar Groesbeek wordt om-
geleid via Milsbeek en Breedeweg. Meer infor-
matie vindt u op de website van de gemeente 
Berg en Dal.

Papierinzameling op 6 juni Aanvragen reisdocumenten 
en rijbewijzen

Mooksebaan Groesbeek 
afgesloten

Neemt u voor het nieuws rondom het coronavirus regelmatig een kijkje op onze website 
www.mookenmiddelaar.nl/actueel/coronavirus_42920/. U treft daar veel antwoorden op vragen aan.

Informatie Corona virus


