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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/corona. 

U treft daar veel antwoorden op vragen aan.

Informatie Corona virus

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
• Witteweg 23 Middelaar bouwen steiger voor het aanmeren van house-
 boats.
• Ringbaan 22 Molenhoek verbouwen woning.
• Stiftstraat 9 Molenhoek voor het plaatsen van een wilgentenen schutting.

APV-VERGUNNING
• Plaatsing informatiebusje door Weserve B.V. t.b.v. promotie glasvezel 
 op 27 en 28 augustus in Mook en Plasmolen. 
• 14 t/m 18 september 2020 voor collecteren Goede Doelen Week door 
 St. Goede Doelen Week in Middelaar-Plasmolen. 

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
• Berkenhof 2 Molenhoek verbouw garage.
• Kerkstraat 56 Mook bouwen glasvezelcentrale.

MELDINGEN (SLOOP)
• Heumensebaan 1 Molenhoek verwijderen asbesthoudende materialen 
 bijgebouwen.
• Prinses Beatrixstraat 12 Mook verwijderen asbest uit dak woning.
• Prins Bernhardstraat 10 Mook verwijderen asbest uit dakbeschot.
• Christoffelweg 5 Mook voor het slopen van garage.
• Elzenstraat 11a Middelaar verwijderen asbesthoudend materiaal en 
 slopen kapschuur.

WET RUIMTELIJKE ORDENING
Burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar maken bekend dat 
de gemeenteraad in haar vergadering van 9 juli 2020 het bestemmings-
plan ‘Mookerplas e.o. 1e herziening - Rijksweg 184, Plasmolen’ heeft 
vastgesteld. Dit bestemmingsplan met de hierbij behorende stukken zal 
per 10 augustus 2020 voor eenieder gedurende zes weken op het ge-
meentehuis ter inzage liggen. De stukken zijn ook digitaal te bekijken op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentifi catienummer is: 
NL.IMRO.0944.BPMOOKERPLASEO2016-VA03. 

Het wijzigen van het bestemmingsplan heeft als concrete consequenties 
dat op de verbeelding de aanduiding ‘veiligheidszone - lpg’ zodanig wordt 
aangepast dat deze aanduiding niet meer loopt over de woning gelegen 
aan de Zevenbergseweg 6a. Hiermee wordt de strijdigheid met het Be-
sluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de Regeling externe veilig-
heid inrichtingen (Revi) opgeheven. Hiertoe dient het vulpunt naar de 
noordkant te worden verplaatst, zodat de betreffende aanduiding mee 
verschuift in noordelijke richting.

Beroep
Belanghebbenden kunnen tegen het genomen besluit beroep instellen 
bij de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019, 
2500 AE Den Haag. De termijn voor het indienen van beroep bedraagt zes 
weken en vangt aan op de dag na datum terinzagelegging. Beroep schorst 
de werking van het besluit niet. Hiervoor kan de voorzieningenrechter van 
de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, via voornoemd adres, 
worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KlantContact-
Centrum via telefoonnummer 024 - 696 91 11 of via e-mail: 
gemeente@mookenmiddelaar.nl 

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

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

Digitale nieuwsbrief Ter Sprake
De gemeente Mook en Middelaar biedt de mogelijk-

heid 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


