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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

Op de lintjesdag van 24 april jl. kon dit jaar, in 
verband met het coronavirus, de uitreiking van 
de Koninklijke Onderscheidingen helaas niet 
plaatsvinden. Landelijk is daarom indertijd aan 
de burgemeesters gevraagd om de toekenning 
van deze onderscheiding op die dag aan betrok-
kenen telefonisch te laten weten. Onze gedeco-
reerden zijn op de ochtend van 24 april door bur-
gemeester mr. drs. W. Gradisen telefonisch over 
de toekenning persoonlijk op de hoogte gesteld. 
Dit verrassende moment is op een filmpje vastge-
legd en te zien op YouTube: www.youtube.com/
watch?v=pEELodhwpHQ. Aan het begin van de 
middag op diezelfde 24 april jl. is een speciale 
editie van de Staatscourant uitgebracht waarin 
alle namen van de decorandi in geheel Neder-
land zijn gepubliceerd. 

Lokaal is vervolgens via de gemeentelijke web-
site, de social media en in een uitgebreid artikel 
in Ter Sprake in het weekblad Gemeentenieuws 
van 1 mei jl. bericht over de toekenning van de 
Koninklijke Onderscheidingen aan de decorandi 
in de gemeente Mook en Middelaar. Daarbij is 
ruim aandacht besteed aan de activiteiten die 
gedurende lange tijd door hen vrijwillig zijn ver-
richt. 

Landelijk is enige tijd na lintjesdag aangegeven 
dat de uitreiking van de onderscheidingen plaats 
zou vinden op 3 juli. Deze uitreiking op 3 juli jl. 
heeft zoals te doen gebruikelijk plaatsgevonden 
in ’t Zwaantje in Mook. Uiteraard met inacht- 
neming van de noodzakelijke coronamaatregelen.  

De gedecoreerden zijn in het Oranjezonnetje ge-
zet met toespraken van burgemeester mr. drs. 
W. Gradisen in aanwezigheid van uitgenodigde 
familieleden en vrienden. 

De eer om een Koninklijke Onderscheiding in 
ontvangst te mogen nemen kwam toe aan me-
vrouw J.G.M. (Kosien) ten Haaf-Weijers en de 
heren M.A.F. (Giel) van Duijnhoven, A.F. (Ton) 
Herings en P.E.R. (Paul) Oosterhoff. Allen zijn 
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
De uitreiking van de Koninklijke Onderscheiding 

moest uiteraard eveneens coronaproof. Door 
burgemeester Gradisen werd daarom gevraagd 
of de partners de Koninklijke Onderscheiding 
wilden opspelden bij ‘hun’ gedecoreerde. 
De heer A.F. Herings had zelf een creatieve 
oplossing bedacht. De burgemeester kon de 
onderscheiding opspelden op het door hem uit-
getrokken colbert, die daarvoor even over een 
stoel was gehangen. Zo konden tot slot geza-
menlijk alle decorandi met Koninklijke Onder-
scheidingen, maar wel op gepaste afstand, op 
de foto. 

Uitreiking Koninklijke Onderscheidingen op 3 juli

De werkzaamheden voor het glasvezelnetwerk 
in gemeente Mook en Middelaar zijn begonnen. 
Naar verwachting is in het tweede kwartaal van 
2021 de gemeente aangesloten op het nieuwe 
netwerk.

Aanleg
In Mook & Middelaar legt E-Fiber een openbaar, 
voor elke provider toegankelijk glasvezelnetwerk 
aan. Dit wordt uitgevoerd door aannemer BAM. 
Volgens de planning ligt in het tweede kwartaal 
van 2021 in de hele gemeente Mook en Midde-

laar het netwerk. In totaal ligt er dan circa 750 
kilometer gratis glasvezel van E-Fiber.

Planning
De aannemer heeft Mook en Middelaar verdeeld 
in 2 gebieden. De werkzaamheden zijn begon-
nen in gebied 1. Naar verwachting worden 
daar in september de eerste huizen aangesloten 
en is in november het netwerk in gebied 1 ge-
reed. De exacte planning van gebied 2 volgt. 
Kijk voor de gebieden, planning en meer infor-
matie op e-fiber.nl/mook-en-middelaar. 

Er zijn nieuwe ondergrondse containers ge-
plaatst op het plein bij het winkelcentrum in 
Mook.

Wij verzoeken u om deze nieuwe containers te 
gebruiken voor uw glas en textiel. De inwerp- 
gaten van de glascontainers krijgen nog nieuwe 
stickers omdat tot eind van dit jaar het glas nog 
niet gescheiden (wit, groen of bont) wordt in-
gezameld.

De oude bovengrondse glas- en textielcontainers  
in Mook worden binnenkort verwijderd en wij 
vragen u hiervan geen gebruik meer te maken.

Aanleg van glasvezel gestart in 
Mook en Middelaar

Nieuwe containers 
voor glas en textiel bij 
winkelcentrum Mook

Neemt u voor het nieuws rondom het coronavirus 
regelmatig een kijkje op onze website

 www.mookenmiddelaar.nl/corona. 

U treft daar veel antwoorden op vragen aan.

Informatie Corona virus
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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.

BINNENGEKOMEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
• Prinses Beatrixstraat 12 Mook plaatsen dakkapellen op woning.
• Eikenlaan 15 Molenhoek voor plaatsen houten overkapping.

VERLEENDE APV-VERGUNNING
• Plaatsing busje door TriNed B.V. t.b.v. promotie glasvezel van 21 t/m
  26 september 2020 in winkelcentrum Mook. 

MELDING (SLOOP)
• Prinses Beatrixstraat 12 Mook voor verwijderen asbest van dak van 
 woning.
• Prins Bernhardstraat 10 Mook voor verwijderen asbesthoudend dak-
 beschot

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

De afgelopen weken is er hard gewerkt om deze op te bouwen. We hebben 
zoveel mogelijk geluisterd naar uw tips om de nieuwe website waar mogelijk 
aan te passen aan uw wensen. 

We zijn er ons van bewust dat het lastig is om aan al deze wensen te vol-
doen. U kunt uw feedback nog steeds geven, u vindt hiervoor onderaan som-
mige pagina’s een knop. Ook kun u altijd mailen naar:
gemeente@mookenmiddelaar.nl 

We nodigen u van harte uit om de nieuwe website te bekijken, dit kan op 
www.mookenmiddelaar.nl 

Er wordt druk gesproken en geschreven over het 
project Lob van Gennep. Soms zitten er ook be-
richten tussen die niet helemaal waar zijn. En dat 
maakt het lastig voor mensen om een beeld over 
het project te vormen. Hieronder heeft het project-
team daarom een aantal feiten op een rij gezet.

De dijken worden bij alle alternatieven hoger en 
breder
De dijken voldoen na uitvoering van het project 
aan de wettelijke waterveiligheidsnorm. Daarbij 
is rekening gehouden met de effecten van de 
verwachte klimaatverandering. De huidige dijken 
worden sterker en hoger, al is de verhoging die 
nodig is niet overal in het gebied gelijk. Ook zijn er 
verschillen tussen de drie alternatieven. We wer-
ken op dit moment ook nog met een bandbreedte 
(+/- 0,2 m), omdat tussen nu en de uiteindelijke 
uitvoering van de versterking nog sprake kan zijn 
van nieuwe inzichten. De verwachte dijkverhoging 
ten opzichte van de huidige situatie, bedraagt op 
het grootste deel van het dijktraject:
- bij het alternatief Reguliere Dijken circa 0,5 
 tot 0,8 meter;
- bij het alternatief Verbindende Dijken met vaste 
 drempel(s) circa 0,8 tot 1,1 meter;
- bij het alternatief Verbindende Dijken met water-
 kerende instroomvoorziening circa 0,9 tot 1,2
  meter.

Een hogere dijk zal ook breder zijn. Op diverse 
locaties is daarnaast nog een extra verbreding van 
de dijk nodig, omdat de dijk anders onvoldoende 
sterkte heeft. Na de zomer wordt in werkateliers 
met aanwonenden gewerkt aan de inpassing van 
de dijkversterkingsmaatregelen in de omgeving.

De dijken moeten in alle alternatieven op elkaar 
aangesloten worden
Op sommige delen ontbreken nu dijken. Dit speelt 
bijvoorbeeld in delen van Milsbeek en in delen 
van Ven-Zelderheide. Daar zorgen de van nature 
aanwezige hoge gronden voor bescherming. Voor 
het voldoen aan de nieuwe waterveiligheidsnorm 
zijn deze echter niet hoog genoeg. Maatrege-
len zijn hier nodig om de bestaande dijken via 
de hoge gronden op elkaar aan te sluiten. In de 
werkateliers wordt met aanwonenden onderzocht 
waar mogelijke nieuwe tracés van de dijk kunnen 
komen te liggen en of dit via een verhoging van 
de hoge gronden kan of via nieuwe dijken.

De overstromingskans ‘1/3.000 per jaar’ bij alter-
natief 3 komt voort uit de waterveiligheidsnorm 
van stroomafwaarts gelegen dijktrajecten
In het alternatief 3 Verbindende Dijken met wa-
terkerende instroomvoorziening wordt de over-
stromingskans voor de Lob van Gennep verkleind 
tot 1/3.000 per jaar. Dit komt overeen met de 

norm van dijktrajecten stroomafwaarts, die een 
veiligheidsnorm van 1/3.000 per jaar (of hoger) 
hebben. 

De dijken stroomafwaarts zijn sterk en hoog ge-
noeg om de hoogwaterstanden die horen bij een 
overstromingskans van 1/3.000 tegen te houden. 
Er is daarom geen reden om de waterkerende in-
stroomvoorziening eerder in te zetten.

Gemeente Mook en Middelaar 
heeft een nieuwe website! 

Lob van Gennep: wat zijn de feiten?

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


