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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

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

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
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/ of op 
https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad. 
De bekendmakingen liggen 6 weken ter inzage in het KlantContactCentrum 
van het gemeentehuis, informatie over meldingen kunt u ook daar verkrij-
gen. U moet hiervoor wel een afspraak maken.

BINNENGEKOMEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
• Op Lindenlaan ongenummerd (tussen huisnummers 1 en 5) te Molen- 
 hoek voor het bouwen van een appartementencomplex met 4 apparte- 
 menten.
• Franciscanessenstraat ongenummerd (sectie A. nummer 7333) Molen- 
 hoek voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
• Franciscanessenstraat 9 Molenhoek verbouwen woning. 
• Stationsstraat 27 Molenhoek plaatsen airco met buitenunit.
• Schildersweg 1a Plasmolen bouwen carport bij woning.
• Gelrestraat 6 Mook verbouwen woning.

VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING
• Groesbeekseweg 106 Mook voor het ombouwen van 3 vergaderzalen 
 tot hotelkamers in het pand ‘Herberg Restaurant ’t Zwaantje’.

VERLEENDE APV-VERGUNNING
• 8 en 9 september voor toegankelijkheidstest openbare ruimte door  
 MKB Toegankelijk op Muldershofweg Plasmolen en Winkelcentrum  
 Molenhoek.
• 31 oktober wandeltocht Kiste Trui door Stichting Kiste Trui Middelaar.

Afscheid van 100 jaar brandweer-ervaring
Voor het eerst sinds de coronacrisis was het voor 
de brandweerpost Mook en Middelaar weer mo-
gelijk fysiek bij elkaar te komen. In de zomer is 
dat een informele bijeenkomst samen met part-
ners. 

Tijdens deze bijeenkomst op zondag 12 juli jl. 
werd tevens afscheid genomen van ongeveer 
100 jaar brandweer-ervaring. Dat zijn namelijk 
de opgetelde ervaringsjaren van drie brandweer-
mannen met een lange staat van dienst. Hans 
Bouhuis, begonnen bij de destijds nog gemeen-
telijke brandweer op 1 januari 1984. Marcel 
van Rooij, gestart op 1 juni 1990 bij de ge-
meentelijke brandweer, en Warmond ten Haaf, 
gestart op 1 oktober 1990. Hans Bouhuis en 
Warmond ten Haaf zijn tevens lange tijd bevel-
voerder geweest. 

Altijd alert
Voor burgemeester Willem Gradisen alle reden 
om deze brandweermannen tijdens de informe-
le bijeenkomst toe te spreken. Zij hebben zich 
langdurig ingezet voor de lokale gemeenschap. 
Bij vele branden en soms ook zware ongevallen 
traden zij alert en adequaat op. Zowel overdag 
als bij nacht en ontij. 

De lokale gemeenschap werd ook nog eens ge-
diend door hun inzet buiten de dienst van de 
brandweer. Bijvoorbeeld door in de winter een 
schaatsbaan te maken, of door de bijdrage van 
de brandweer bij Stichting Tante Lenie, die jaar-
lijks een uitje biedt aan gezinnen met kinderen 
die langdurig ziek zijn. De kinderen mochten 

zelf met de brandweermannen als het ware 
brandweerman of -vrouw spelen. 

Koninklijke Onderscheiding
De burgemeester bedankte de drie mannen met 
een cadeau voor hun inzet gedurende vele jaren. 
Op de foto zijn de drie brandweermannen van-
wege het informele karakter van de bijeenkomst 
in hun vrijetijdskleding te zien. Reeds eerder 

ontvingen Hans Bouhuis, Marcel de Rooij en 
Warmond ten Haaf voor hun lange staat van 
verdienste als vrijwilliger bij de brandweer een 
Koninklijke Onderscheiding. 

De drie mannen werden tevens toegesproken 
en in het zonnetje gezet door postcommandant 
Mark Besselink, met tal van cadeaus namens 
de post Mook en Middelaar.

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


