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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

Bloemrijke bermen en velden vormen een be-
langrijke voedselbron voor bijen, vlinders en 
andere insecten. Dit is belangrijk omdat het niet 
goed gaat met onze insecten. Daarom hebben 
wij dit voorjaar, in samenwerking met natuur- en 
milieugroep Animo, op een aantal locaties langs 
de Ringbaan en Groesbeekseweg een bloemen-
mengsel ingezaaid. De inheemse bloemsoorten 
die hieruit voortkomen trekken insecten, vlin-
ders en bijen aan. Op deze wijze proberen we 
de insecten een handje te helpen. Het is daarom 
niet bedoeling dat de bloemen massaal geplukt 
worden. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Ook op het perceel Ringbaan-Kuilseweg is een 
bloemenmensgel ingezaaid en zijn inheemse 
struiken aangeplant die aantrekkelijk zijn voor in-
secten. Tevens is daar door Animo een insecten-
hotel geplaatst. Dit insectenhotel is een prach-
tige schuilplaats voor veel soorten insecten.  

Bloemrijke en insectenvriendelijke bermen

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.

Iedere Nederlander die achter een dijk woont 
heeft dezelfde basisveiligheid
Sinds 1 januari 2017 geldt in Nederland een 
nieuwe norm voor waterveiligheid. Deze norm 
gaat uit van de kans op overstroming en de mo-
gelijke gevolgen. Om de kans op overstroming 
te beperken, worden eisen aan de dijk gesteld, 
zoals de sterkte ervan. Dit is vertaald in een 
wettelijke norm, die per dijktraject kan verschil-
len. Voor de Lob van Gennep is de waterveilig-
heidsnorm 1/300 per jaar. 

Bij het bepalen van de norm is gekeken naar 
de kans dat er slachtoffers zijn, naar de econo-
mische schade en is ervoor gezorgd dat ieder-
een dezelfde basisveiligheid krijgt. Deze basis- 
veiligheid is voor iedereen in Nederland het-
zelfde: de kans op overlijden door een overstro-
ming mag voor niemand groter zijn dan 1 op 
100.000 per jaar. 

Klimaatverandering heeft invloed op de water- 
afvoer van de Maas
Klimaatverandering zorgt voor steeds extremere 
weersomstandigheden. Dit betekent drogere zo-
mers, nattere winters en extremere piekbuien. 
De waterstanden in de Maas kunnen door die 
regenval in korte tijd snel stijgen. Hier moeten 
de dijken langs de gehele Maas op voorbereid 
worden, zodat iedereen beschermd blijft tegen 
hoogwater.

Het project Lob van Gennep maakt gebruik 
van de meest recente inzichten over klimaat-
verandering, zoals het KNMI ons adviseert. We 
kijken daarbij vooruit naar het jaar 2075. Door 
klimaatverandering neemt de kans op extreme 
Maasafvoeren en daarmee extreem hoogwater 
in de toekomst toe. We houden rekening met 
de verwachte toename tot het jaar 2075, zodat 
de dijken na realisatie voor een lange periode 
voldoen aan de wettelijke veiligheidsnorm van 
1/300 per jaar. 

Op de website www.checkmijnklimaat.nl kun je 
zien wat klimaatverandering voor jou betekent. 
In de KNMI Speciaal ‘Extreem weer’ lees je 
meer informatie over de gevolgen van klimaat-
verandering.

Elk alternatief volgt zoveel mogelijk de reeds 
aanwezige dijk
De bestaande dijk om de Lob van Gennep is 
circa 14 kilometer lang. Deze wordt bij elk van 
de drie alternatieven verhoogd en versterkt. Op 
plekken waar nu geen dijk is, volgt het (nieuwe) 
tracé waar mogelijk het aanwezige reliëf in het 
landschap. Hierbij respecteren we karakteris-
tieke terrasranden en bestaande landschappe-
lijke structuren en sluiten we aan op de aanwe-
zige hoge gronden.

Na de zomer starten de werkateliers waarin we 
samen met bewoners die direct wonen en wer-
ken aan de dijk concreet aan de slag gaan met 
het verkennen en onderzoeken van maatregelen 
voor de dijkversterking en de directe omgeving. 
Er wordt onderzocht welke vorm van dijkverster-
king het meest aansluit op de kwaliteiten van 
de omgeving en met welke mogelijke ruimtelijke 

maatregelen we het gebied op en nabij de dijk 
kunnen versterken. Naar verwachting is de dijk 
na realisatie circa 17 kilometer omdat enkele 
nieuw stukken dijk aangelegd moeten worden.
Bij elke van de drie alternatieven past een ei-
gen dijkhoogte. Bij Reguliere Dijken is deze het 
laagst, en bij Verbindende Dijken met water- 
kerende instroomvoorziening is deze het hoogst. 
Dat betekent dat de maatregel van dijkverster-
king per alternatief kan verschillen omdat de 
consequenties voor bijvoorbeeld het landschap 
of aanwonenden anders kunnen zijn. Ook dat 
wordt in de werkateliers bekeken.

Kijk voor meer informatie op:
www.lobvangennep.nl, schrijf u in voor de 
nieuwsbrief of volg @LobVanGennep via Face-
book en Twitter.

Lob van Gennep: wat zijn de feiten?
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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

3 juli 2020

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

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 vergaderingen worden live uitgezonden, online en op televisie via om-
roep GL8. Houd de website in de gaten voor de actuele informatie hierover. 

De volgende vergaderingen staan gepland:
• Raadsvergadering: Donderdag 9 juli om 19.30 uur
• Raadsvergadering: Maandag 13 juli 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 verga-
dering laten weten aan de griffier, schriftelijk, of per e-mail:
griffier@mookenmiddelaar.nl, onder vermelding van uw naam, adres en 
telefoonnummer. 
De tekst die u wilt inspreken dient meegezonden te worden en mag maxi-
maal 700 woorden bevatten. De griffier zal namens de inspreker de tekst 
voorlezen in de vergadering. De betreffende tekst wordt voor de vergade-
ring toegevoegd aan de raadsstukken.

Op de agenda van de Raadsvergadering van 9 juli staan de volgende  
onderwerpen:
• Verschaffen lening aan Enexis
• Actualisatie Algemene Plaatselijke Verordening 
• Beleidsplan Sociaal Domein
• Deelname aan Belastingsamenwerking Gemeenten en waterschappen
• Bestemmingsplan ‘Mookerplas e.o. 1e herziening’ opnieuw vaststellen
• Strategische Agenda Mook en Middelaar
• Raadsmemo concept RES
• Jaarstukken 2019
• Kaderbrief 2021 inclusief raadsmemo financiële situatie mei 2020
• Benoeming wethouder
• Benoeming raadscommissielid

Op de agenda van de Raadsvergadering van 13 juli staan de volgende  
onderwerpen:
• Beëdiging wethouder
• Beëdiging raadscommissielid

Houd de website in de gaten voor de meest actuele informatie. Voor meer 
informatie of vragen kunt u contact opnemen met de griffie via: 
griffier@mookenmiddelaar.nl. 

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
• Bovensteweg ong. (naast nr. 40) Mook kappen diverse houtopstanden  
 in verband met de bouw vrijstaande woning.
• Bovensteweg ong. (naast nr. 40) Mook bouw vrijstaande woning.
• Rijksweg 16b Molenhoek aanleggen vijver.

MELDING (SLOOP)
• Heumensebaan 1 Molenhoek verwijderen asbest.

VERLEENDE APV-VERGUNNING
• 18 juli 2020 gladiolenactie door CV De Meulenwiekers Molenhoek. 

VAN RECHTSWEGE VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
• Op het perceel direct grenzend achter het perceel Dorpsstraat 20a te  
 Middelaar voor het inrichten (ophogen en landschappelijk inpassen) en  
 als zodanig in gebruik nemen als parkeerterrein ten behoeve van het ter  
 plaatse gevestigde garagebedrijf.

INGETROKKEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING 
• Singel 110 Molenhoek (vergunningsvrije) aanbouw woning.

Drank en horecawet
• Vergunning verleend aan IJspaleis Molenhoek, Prinsenweg 29 Molen- 
 hoek.

WAAROVER PRATEN WIJ

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

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


