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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

De snelfi etsroute ‘Het MaasWaalpad’ wordt in-
middels dagelijks door fi etsers gebruikt. Met 
de komst van deze fi etsroute is er een nieuwe 
verkeerssituatie ontstaan. Graag informeren wij 
u nogmaals over de spelregels van de snelfi ets-
route en fi etsstraat. 

Fietser heeft voorrang 
Een grote verandering op de kruispunten aan 
de Groesbeekseweg in Malden en de Ringbaan 
en Lindelaan in Molenhoek is dat de fi etser (en 
auto) voorrang heeft. Dit is duidelijk aangegeven
met markering en verkeersborden, ook met een 
andere kleur van het asfalt: rood. Bovendien ligt 
de kruising iets hoger waardoor het extra op-
valt. Voor automobilisten is het van belang om 
bij het naderen van het kruispunt snelheid te 
minderen. 

Middelweg ‘auto te gast’ 
De Middelweg is onderdeel van de fi etsroute en 
is heringericht als een zogenaamde fi etsstraat. 
Daarmee is er een nieuwe verkeerssituatie ont-
staan. 
Een fi etsstraat is een straat die ingericht is als 
fi etsroute, maar waarop tevens autoverkeer is. 
Het gangbare zwarte asfalt is vervangen door 
rood asfalt. De auto is te gast en dient zich aan 

het fi etsverkeer aan te passen. De toegestane 
snelheid in de Middelweg is maximaal 30 kilo-
meter per uur, dit geldt voor alle weggebruikers. 
Het verkeer op de Middelweg (fi etsstraat) heeft 
voorrang op de aansluitende wegen, daarmee 
is de voorrangssituatie dan ook veranderd. De 
aansluitingen van de zijwegen zijn uitgevoerd 
als een uitrit-constructie. Hierbij geldt de regel 
dat je als bestuurder bij het uitrijden van de uit-
rit al het overige verkeer voor moet laten gaan. 
Dus ook als je van rechts komt! 

Om de functie van fi etsstraat te verduidelijken 
worden er borden geplaatst met de aanduiding 
‘fi etsstraat, auto te gast’. 

Respect voor elkaar 
Verkeersveiligheid valt en staat bij het rijgedrag 
van de verkeersdeelnemer. Naast het naleven 
van de verkeersregels is rekening met elkaar 
houden van groot belang. Iedere deelnemer aan 
het verkeer moet hierbij zijn of haar verantwoor-
delijkheid nemen en dat zal alleen maar belang-
rijker worden, gelet op de toename van het aan-
tal verkeersdeelnemers en de diversiteit daarbij.

Ontdek het MaasWaalpad 
Rest ons nog het advies om de route te gaan 

verkennen en te gebruiken. Het MaasWaalpad 
tussen Nijmegen, Malden, Mook en Cuijk sluit 
aan op de grootste werklocatie in Gelderland: 
Campus Heyendaal. Eén van de redenen voor 
de aanleg van de route is om het fi etsen van 
huis naar werk of studie te stimuleren. Veel 
mensen rijden daarbij kortere afstanden dan 
met de auto. Dit autogebruik draagt bij aan de 
dagelijkse fi les in de regio. Het MaasWaalpad 
biedt een gezond en prettig alternatief.

Spelregels snelfi etsroute - fi etsstraat 
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WAAROVER PRATEN WIJ

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN
In de gecombineerde commissie Grondgebied en Begroting en Rekening 
van 7 juli worden de volgende onderwerpen behandeld:
• Jaarstukken 2020
• Kaderbrief 2022
• Bestemmingsplan en omgevingsvergunningen Middelweg 100, Molenhoek

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 griffi er, mevrouw M. 

van Arensbergen, via 06 - 501 650 25 of griffi er@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 (commissie)griffi er en toegevoegd 
aan de raadsstukken (bij meerdere insprekers wordt de verkorte versie 
voorgelezen).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffi e via: 
griffi er@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.

BINNENGEKOMEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
• Kopseweg 11 Middelaar bouwen overkapping ter vervanging van be-
 staande serre.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
• Startsedijk 1 Mook plaatsen twee dakkapellen op de woning.

MELDINGEN (SLOOP)
• Koningin Julianastraat 23 Mook verwijderen asbesthoudende materialen
  uit woning. 

Woensdag 23 juni ondertekenden de gemeenten Venray, Gennep en 
Mook en Middelaar de intentieverklaring met Gemeente Bergen, waar-
mee ze hun interesse uitspreken om mee te investeren in Energieland-
goed Wells Meer. 

Hiermee zetten Noord- en Midden Limburg een belangrijke stap in het 
behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen, die zijn vastgesteld in de 
RES (Regionale Energie Strategie). De ambitie is om in 2030 1,2 GWh 
(gigawattuur) duurzame energie op te wekken. Door de realisatie van 
Energielandgoed Wells Meer wordt 20-30% van deze ambitie vervuld. 
Meer informatie: www.energielandgoedwellsmeer.nl

Energielandgoed Wells Meer 


