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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

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.

Op 11 juni 2020 heeft de gemeenteraad 
vergaderd. De genomen besluiten treft u aan op 

onze website www.mookenmiddelaar.nl, 
onder gemeenteraad.

Informatie Corona virus

Gemeenteraadsvergadering

Vanaf 2019 bouwt de combinatie Züblin-HSM 
aan de snelfi etsroute deel Cuijk - Mook. Een 
onderdeel van deze snelfi etsroute is de aanleg 
van het fi etsviaduct over de N271 naast het be-
staande spoorviaduct. Het nieuwe fi etsviaduct 
bestaat uit prefab betonnen liggers. Deze prefab 
betonnen liggers hebben een lengte van ca. 37 
meter en worden gemonteerd in een nachtelijke 
afsluiting van de N271 (Rijksweg). Deze werk-
zaamheden worden uitgevoerd in de nacht van 
23 op 24 juni. De Rijksweg is daarvoor in zijn 
geheel afgesloten van 20.00 uur tot 06.00 uur 
ter hoogte van het bestaande spoorviaduct. 

De fi etsers- en voetgangers worden lokaal om-
geleid. Voor het gemotoriseerd verkeer is een 
grote omleiding over de A73 voorzien. Komende 
vanaf Nijmegen wordt het verkeer omgeleid over 
de A73 via Gennep, te volgen via de borden met 
de ‘M’. Richting Nijmegen wordt het verkeer 
omgeleid via Gennep over de A73, te volgen via 
de borden met de ‘N’. U kunt een overzicht van 
de omleidingsroute terugvinden op de website 
van de Gemeente Mook en Middelaar.

Fietsviaduct over de N271 in uitvoering, 
wegafsluitingen 23 op 24 juni

Er wordt druk gesproken en geschreven over het 
project Lob van Gennep. Niet alle berichten ge-
ven een juiste weergave. Dat maakt het lastig 
voor mensen om een beeld over het project te 
vormen. Daarom zetten we een aantal feiten op 
een rij.

De beoordeling van de alternatieven gebeurt aan 
de hand van zes criteria
Aan het eind van de verkenningsfase wordt uit 
de drie kansrijke alternatieven een voorkeursal-
ternatief gekozen. Dit gebeurt volgens een be-
oordelingskader dat uit zes criteria bestaat:
1. Verbeteren hoogwaterbescherming: het alter-
 natief verkleint de kans op overstroming van 
 het gebied ten opzichte van de huidige situ-
 atie. De wettelijke waterveiligheidsnorm wordt
  1/300 per jaar.
2. Verbeteren waterbergende werking: het alter-
 natief verlaagt de waterstanden stroomaf-
 waarts ten opzichte van de huidige situatie.
3. Verbeteren ruimtelijke kwaliteit: het alterna-
 tief behoudt, verbindt en versterkt de be-
 staande landschappelijke, cultuurhistorische,
  toeristisch-recreatieve en natuurlijke kwali-
 teiten.
4. Draagvlak: het alternatief zorgt voor begrip 
 en draagvlak onder bewoners, bedrijven, 
 samenwerkingspartners/mede-overheden en 
 andere betrokkenen.
5. Omgeving en milieu: de effecten van het al-
 ternatief op milieu- en leefomgeving in verge-

 lijking met de huidige situatie. Deze effecten -
 worden in beeld gebracht in het milieueffect-
 rapport.
6. Balans tussen kosten en dekking: de balans 
 tussen kosten en dekking van het alternatief. 
 Dit wordt in kaart gebracht aan de hand van 
 een kostenraming en dekkingsoverzicht.

We horen de geluiden tegen de waterkerende 
instroomvoorziening en het daarbij behorende 
instroomprotocol. Ook deze geluiden tegen de 
‘schuif’ en het protocol zullen meespelen bij de 
te maken keuze, aan het einde van de verken-
ning, voor een voorkeursalternatief. 
Kijk voor meer informatie op: 
www.lobvangennep.nl, schrijf u in voor de nieuws-
brief of volg @LobVanGennep via Facebook en 
Twitter.

Beoordeling alternatieven Lob van Gennep
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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.

VERLEENDE APV-VERGUNNING
• Standplaatsvergunning mobiele dierenkliniek op donderdag bij winkel- 
 centrum Molenhoek en Mook. 
• Standplaatsvergunning kersen en fruitkraam op diverse dagen op Raad- 
 huisplein of Maaskade Mook. 
• Voor exploiteren van bedrijf IJspaleis Molenhoek, Prinsenweg 29, 
  6584 AZ Molenhoek (art. 2.28 APV) exploitatievergunning verleend. 
• Voor het plaatsen reclame t.b.v. de aanleg van glasvezel in de gemeente  
 Mook en Middelaar van 1 juni t/m 31 december 2020 door Bureau  
 voor Reuring.

BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN 
De BAG beheerder - GEO-coördinator van Mook en Middelaar maakt be-
kend dat hij op 3 juni 2020 de volgende huisnummers heeft toegekend:
• Riethorsterweg 23 Plasmolen, gebruiksdoel: woonfunctie
• Riethorsterweg 23a Plasmolen, gebruiksdoel: woonfunctie

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

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 Groesbeekseweg 19 te Mook. Het 
gaat om een herontwikkeling van Groesbeekseweg 19. Het plan is om het 
bestaande kantoorpand te slopen en een appartementengebouw terug te 
bouwen. 

Inzien en reageren:
Tegen het voornemen om voornoemd bestemmingsplan Groesbeekseweg 
19 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 Groesbeekseweg 
19 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.

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

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


