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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

Burgemeester mr. drs. W. Gradisen heeft op 6 
september, in gemeenschapshuis De Wieken, 
tijdens de vanwege het coronavirus zeer be-
perkte Molenhoekdag (met deze keer alleen 
een vossenjacht voor kinderen en kleinschalige 
buitenoptredens van Damesband Zussjan) twee 
spelden van verdienste uitgereikt. De gemeente-
lijke spelden zijn toegekend aan de heren Diego 
Diesveld en Jules Peters; beiden inwoners van 
Molenhoek. Beide gedecoreerden hebben re-
cent als duovoorzitters afscheid genomen van 
de Stichting Molenhoekdag. Zij vervulden deze 
functie gezamenlijk sinds 2011. 

De Stichting organiseert jaarlijks, onder de 
naam Molenhoekdag, een meerdaags eve-
nement in dit dorp. Het afscheid van beide 
voorzitters kon natuurlijk niet met ‘stille trom’ 
plaatsvinden. In overleg met de gemeente is de 
afspraak gemaakt met de Stichting Molenhoek-
dag om Diego Diesveld en Jules Peters op de 
dag van Molenhoekdag zelf in het zonnetje te 
zetten. Ondanks het, vanwege het coronavirus, 
bescheiden afscheid kunnen de duovoorzitters 
vanaf 2011 terugzien op geweldige en succes-
volle edities onder hun leiding. Een evenement 
gedragen door de gehele gemeenschap van  
Molenhoek.

Diego Diesveld woont vanaf 2007 in Molen-
hoek. Al eerder heeft hij elders activiteiten als 
vrijwilliger opgepakt. Zo werkte hij als vrijwilliger 
bij de ziekenomroep van 1978 tot 1997. Tevens 
was Diego Diesveld oprichter en voorzitter van 
de Nederlandse ELO (Electric Light Orchestra) 
fanclub. Daarnaast heeft hij jarenlang in een 
muziekzaak gewerkt. Als vrijwilliger was hij eer-
der actief in de buurt waar hij eerst in Nijmegen 
heeft gewoond. Daar was hij namelijk voorziter 
van de buurtvereniging van de Muntenbuurt. 

Jules Peters is in de regio Nijmegen als muzi-
kant bekend en is inmiddels al vele jaren op tal 
van manieren verbonden met de gemeenschap 
in Molenhoek. Dit heeft alles te maken met zijn 
kwaliteiten bij alles wat met muziek heeft te 
maken. Hij heeft als muzikant deel uitgemaakt 
en maakt nog steeds deel uit van tal van bands. 
Altijd van kwalitatief hoog niveau. Dat blijkt ook 
wanneer op een rijtje wordt gezet wie de heer 
Peters in de loop van de jaren als muzikant 
heeft begeleid. Hij is inmiddels nadrukkelijk in 
Molenhoek verankerd. Er kan vanuit de Molen-
hoekse gemeenschap altijd een beroep op hem 
worden gedaan als eigenaar en managing direc-
tor van De Moor Creators en New Road Media. 
En dat is breder dan alleen in relatie tot Molen-
hoekdag. Het betreft ook wanneer het bijv. gaat 
om opnamen voor CV De Meulenwiekers en tal 
van andere initiatieven.

Voorzitters
Zowel Diego Diesveld als Jules Peters maken 
al geruime tijd deel uit van het bestuur van de 

Stichting Molenhoek. Aanvankelijk was Diego 
Diesveld penningmeester in het bestuur van 
de Stichting Molenhoekdag. In 2011 zijn zij 
samen voorzitter geworden. Er was toen veel 
werk aan de winkel. Op dat moment was er een 
klein clubje enthousiaste mensen dat elk jaar 
het meerdaags evenement organiseerde, maar 
met de toenemende eisen qua financiering en 
qua organisatie dreigde de Molenhoekdag de 
betrokkenen boven het hoofd te groeien. In de 
bijna tien jaar van hun gezamenlijke voorzitter-
schap hebben Diego Diesveld en Jules Peters 
de Molenhoekdag vooruit weten te helpen. Zo is 
inmiddels het aantal bestuursleden verdubbeld 
naar 14 personen. Verder is het aantal spon-
soren verveelvoudigd en is er voor de horeca 
samenwerking gezocht met het lokale gemeen-
schapshuis De Wieken. Inmiddels zijn er onge-
veer 100 vrijwilligers actief. Dit jaar, bij wat de 
50e editie van de Molenhoekdag zou worden, 
staat er dankzij hun jarenlange inzet een toe-
komstbestendige organisatie. 

Het hele jaar druk
De beide afscheid nemende voorzitters zijn 
vanaf 2011 het gezicht van die Molenhoekdag. 
Zij combineerden dit overigens met diverse 
secretariële taken. Zo regelden zij de maande-
lijkse vergaderingen bij gemeenschapshuis De 
Wieken en zorgden bijv. voor verspreiding van 
de notulen. Bij die voorbereidingen van de Mo-
lenhoekdag(en) gaat het om veelomvattende 
taken. Daarmee waren zij het hele jaar druk, 
maar vooral de periode vanaf januari tot eind 
september was altijd intensief. In die periode 
wordt in het bijzonder de nieuwe editie van de 
Molenhoekdag voorbereid en in september ge-
realiseerd. Dit heeft jarenlang van beiden veel 
tijd en energie gevraagd.

PR en sponsoring
Binnen het duovoorzitterschap was er een zekere 
taakverdeling. Jules Peters verzorgde jarenlang 

de public relations in de vorm van contacten 
met de media, de opzet en het onderhoud van 
de website, het verzorgen van drukwerk en ban-
ners en het contracteren van de artiesten. 
Tevens verzorgde hij tijdens de Molenhoekdag 
met veel verve de presentatie vanaf het hoofd-
podium. Diego Diesveld onderhield met name 
de contacten met het merendeel van de spon-
soren en was extern contactpersoon voor bij-
voorbeeld de gemeente en gemeenschapshuis 
De Wieken. Maar veel deden zij samen in een 
goede harmonie en complementair aan elkaar.
In die bijna tien jaar is er onder hun inspireren-
de leiding een bijzondere prestatie geleverd. Zij 
hebben in de loop van de jaren een solide ba-
sis gelegd voor de Molenhoekdag: een jaarlijks 
weekeinde, dat bij uitstek een gemeenschaps-
gebeuren is. Het wordt gedragen door het dorp 
en het is een belangrijke verbindende factor in 
Molenhoek. Het omvat een heel weekend, van 
vrijdagavond t/m zondag, van feest en activitei-
ten voor jong en oud: met een volleybaltoernooi, 
kindervrijmarkt, braderie, een poppodium, een 
speelveld op het Meulenveld, kinderdisco, lote-
rij, enz. Het hele dorp loopt ervoor uit en ook 
vanuit de omringende dorpskernen weet men de 
weg naar Molenhoek die dag te vinden. 

Een voorbeeld voor anderen
Burgemeester Willem Gradisen gaf aan dat een 
waardering voor al het werk van beide voorzit-
ters voor een dergelijk groots en gedragen eve-
nement meer dan terecht is. De aanvraag voor 
het toekennen van een gemeentelijke speld van 
verdienste is tevens breed gedragen vanuit de 
Molenhoekse gemeenschap. De burgemeester 
motiveerde de uitreiking van de gemeentelijke 
spelden van verdienste kort en krachtig met de 
volgende woorden: “de heren Diesveld en Pe-
ters hebben zich beiden langdurig als onbezol-
digde vrijwilligers ingezet voor de gemeenschap 
in Mook en Middelaar en zijn daarmee een voor-
beeld voor anderen”.

Gemeentespelden voor Diego Diesveld en Jules Peters
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Biodiversiteit. We horen het woord heel vaak, 
maar wat betekent het nu eigenlijk en wat kun 
je er zelf mee? Om de inwoners van de gemeen-
te Mook en Middelaar te helpen bij het creëren 
van een groene leefomgeving, kunnen ze vanaf 
7 september tegen een kleine bijdrage een nest-
kast of insectenhotel bestellen. De gemeente 
werkt hiervoor samen met de stichting IKL.

In de afgelopen maanden zijn als gevolg van de 
coronacrisis de deuren van de Alzheimercafés 
in het hele land gesloten gebleven. Op 1 oktober 
gaat het Alzheimer Café weer open. De toegang 
is gratis en het thema is ‘muzikale ontmoeting’. 
De richtlijnen van het RIVM en Alzheimer Neder-
land zullen gevolgd worden. 

Andere locatie
Let op: het Alzheimer Café vindt dit keer plaats 
op een andere locatie, namelijk het Multifuncti-
oneel Centrum Maldensteijn op het Kerkplein 8 
in Malden. Parkeren is mogelijk in de parkeer-
garage onder Maldensteijn.

Aanmelden is noodzakelijk
Er mogen slechts een beperkt aantal bezoekers 
worden ontvangen. Daarom dienen bezoekers 
zich vooraf aan te melden. Het heeft de voor-

keur dat u een e-mail stuurt naar:
info@malderburch.nl. U kunt ook bellen met 
024 - 357 05 70. Geef hierbij uw voor- en ach-
ternaam, e-mailadres, telefoonnummer en het 
aantal personen door. Aanmelden kan tot uiter-
lijk 25 september.

Biodiversiteit staat voor de verscheidenheid 
aan leven op aarde. Het gaat om de verschillen-
de soorten dieren, planten, micro-organismen 
en schimmels. Een veelzijdigheid aan planten 
zorgt voor een veelzijdigheid aan dieren. De we-
reld zou er heel raar uitzien als we alleen maar 
mussen en gras zouden hebben. Variatie is be-
langrijk om de natuur in evenwicht te houden. 
Helaas sterven er steeds meer soorten uit, zo-
wel planten als dieren. Hierdoor neemt de bio-
diversiteit af.
 
Van stenen naar groen
Tegenwoordig bestaan onze tuinen steeds meer 
uit tegels en is er weinig ruimte voor groen. Niet 
alleen zien dieren en planten hun leefgebied af-
nemen, ook wordt het riool hierdoor overbelast. 
Regenwater kan niet in de bodem infiltreren 
terwijl er door het veranderende klimaat juist 
meer piekbuien zullen voorkomen. Daarnaast is 
een betegelde tuin op warme dagen een stuk 
heter dan een tuin met een groene ondergrond. 
Hierdoor is het veel aangenamer om in een 
groene tuin te vertoeven.

Het nut van een groene leefomgeving
Iedereen die een tuin bezit kan een bijdrage 
leveren aan een groene leefomgeving. Iedere 
vierkante meter telt. Maar waarom zou je meer 
soorten in je tuin willen hebben? Het maakt je 
tuin een stuk spannender. Je raakt nooit uitge-
keken, want er gebeurt altijd wel iets nieuws. 
Fladderende vlinders, bijen smullend van nec-
tar en kruipende dieren zoals egels. Dieren 
brengen leven in de brouwerij. Ze zijn naast 
leuk om naar te kijken hartstikke nuttig. Een 
egel eet bijvoorbeeld slakken, het lieveheers-
beestjes eet luizen en spinnen vangen muggen. 
Dieren zoeken voedsel- en nestgelegenheid. 
Door planten te kiezen met bessen en zaden 
hebben vogels ook in de winter een voedsel-

bron. Een haag is een uitstekende schuilplaats 
voor verschillende dieren, net zoals een hoop 
bladeren die graag wordt gebruikt als overwin-
teringsplaats. En bloeiende struiken en planten 
nodigen bijen en vlinders uit voor een bezoek. 
Een levende tuin is niet alleen goed voor die-
ren, maar ook voor ons als mens. Een groene 
leefomgeving werkt stressverminderend. Tuinie-
ren of gewoon ontspannen in het groen heeft 
een positief effect op de gezondheid en het 
welzijn van de mens.

Wat je zelf kunt doen
Het is belangrijk dat we zorgen voor nestge-
legenheid voor vogels en bijen. Er is steeds 
minder nestgelegenheid. Vogels maken bij-
voorbeeld graag hun nest in holtes onder het 
dak. Maar veel oude dakpannen worden vervan-
gen voor nieuwe, waardoor kieren verdwijnen. 
Vleermuizen zoeken hun onderkomen graag 
in spouwmuren van huizen, maar steeds meer 
huizen worden geïsoleerd. Daarom is het nuttig 
om een nestkast op te hangen. Een insectenho-
tel is van onschatbare waarde voor de wilde bij. 
Ze kunnen daar rustig overwinteren, schuilen 
en hun eitjes leggen. 

We helpen je op weg
Wanneer ga jij aan de slag met het vergroenen 
van jouw omgeving? Om je alvast op weg te 
helpen stelt de gemeente Mook en Middelaar 
samen met de stichting IKL vanaf 7 september 
een regeling open waarbij inwoners van de ge-
meente tegen een kleine bijdrage een nestkast 
of insectenhotel kunnen bestellen. Hierbij is 
ook een zakje met bloemenzaad inbegrepen. Er 
geldt een maximum van één nestkast/insecten-
hotel per adres in de gemeente Mook en Mid-
delaar. Kijk snel op:
www.ikl-limburg.nl/regelingen/meer-biodiversiteit- 
in-eigen-tuin-mook-en-middelaar/.

Meer biodiversiteit in eigen tuin
Gemeente Mook en Middelaar en stichting IKL stellen regeling open

Alzheimercafé gemeente Heumen en 
Mook en Middelaar weer van start 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
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De fietsroute Wings of Freedom verbindt de Duit-
se gemeente Weeze met de gemeenten Bergen, 
Gennep en Mook en Middelaar. Inmiddels is een 
folder verschenen met informatie over en de be-
schrijving van deze route. 

U kunt kiezen uit vier routes, variërend tussen 
de 30 en 40 kilometer. Ze lopen via het fiets-
knooppuntennetwerk aan de Duitse en de Ne-
derlandse kant van de grens, u fietst gemakke-
lijk en ontspannen van het ene naar het andere 
knooppunt. 

Aircrash 
De route leidt langs 28 locaties in de vier ge-
meenten waar tijdens de Tweede Wereldoorlog 
vliegtuigen zijn neergestort of een noodlanding 
hebben gemaakt. Bij deze locaties staan bor-
den met achtergrondinformatie over het type 
vliegtuig, de bemanning en de oorzaak van het 
neerstorten of de noodlanding. 

Concrete herinneringen
De bestaande Duits-Nederlandse samenwerking 
heeft als doel om 75 jaar na het beëindigen 
van de oorlog concrete herinneringen aan deze 
gebeurtenissen te creëren en deze voorvallen 
voor de inwoners en bezoekers van de regio aan 
beide kanten van de grens duidelijk zichtbaar 
te maken. 

Crashlocaties
Via de fietsroutes zijn de 28 bevestigde en 
goed gedocumenteerde crashlocaties met el-
kaar verbonden. Vanwege het terrein, de be-
planting en beschermde status van bepaalde 
gebieden was het soms noodzakelijk het bord 
op enige afstand van de daadwerkelijke loca-
tie te plaatsen. De borden hebben de vorm van 
een vleugel, waarop met een kaart en tekst in 
het Nederlands, Duits en Engels, aangevuld 
met foto’s, aan bezoekers wordt getoond en uit-
gelegd wat er destijds is gebeurd.

Monument
Aan de Ontginningsweg in Nieuw Bergen staat 
een monument dat herinnert aan de gebeurte-
nissen. Het monument is in maart 2020 ont-

huld. Het is ontworpen door Jan Driessen en 
gemaakt door Juul Baltussen. Het heeft de 
vorm van een vleugel van de Britse Lancaster- 
bommenwerper met het registratienummer 
‘ED449’. Deze werd 12 maart 1943 door een 
Duitse nachtjager neergehaald. Een van de 
vleugels bleef na de crash op deze plek in het 
zand van de Maasduinen staan. Alle beman-
ningsleden kwamen om het leven. Het monu-
ment is een van de mogelijke startpunten van 
de fietsroute.

Wings of Freedom
Met het monument aan de Ontginningsweg en 
de 28 borden langs de Aircrashroute heeft de 
Duits-Nederlandse grensregio onder de noemer 

‘Wings of Freedom’ waardige gedenktekens die 
niet alleen een uitbreiding vormen van het toe-
ristische aanbod, maar die vooral een plek zijn 
voor bezinnen en herinneren.

Meer informatie
De folder over de Aircrashroute Wings of Free-
dom is verkrijgbaar bij toeristische centra in de 
vier gemeenten. De folder kunt u ook downloa-
den via www.archiefwell.nl. Het project Wings 
of Freedom is een initiatief van de Werkgroep 
Wings of Freedom en is mogelijk gemaakt door 
een bijdrage van Rabobank, Provincie Lim-
burg, Gemeente Weeze (Duitsland), Gemeente 
Gennep, Gemeente Mook en Middelaar en Ge-
meente Bergen. 

Wings of Freedom
Aircrashroute verbindt Duitsland en Nederland

WAAROVER PRATEN WIJ
RAADS- EN COMMISSIEVERGADERINGEN
In verband met de coronamaatregelen vinden de raads- en commissiever-
gaderingen plaats in de raadzaal van de gemeente Berg en Dal. De verga-
deringen zijn vanwege de coronamaatregelen niet openbaar toegankelijk, 
maar zijn wel live te volgen via een link op de gemeentelijke website  
www.mookenmiddelaar.nl. Houd de website in de gaten voor de actuele 
informatie hierover. De agenda’s, voorstellen en conceptbesluiten vindt u 
op de gemeentelijke website https://ris2.ibabs.eu/mookenmiddelaar

Vergaderschema
• Raadsvergadering: Woensdag 16 september om 19.30 uur

Spreekrecht
Wilt u in de raadsvergadering gebruik maken van het spreekrecht over 
een van de onderstaande onderwerpen, dan moet u dit uiterlijk om 16.00 

uur op de dag van de vergadering laten weten aan de griffier, mevrouw  
M. van Arensbergen, telefoon: 06 - 50 16 50 25 of:
griffier@mookenmiddelaar.nl, onder vermelding van uw naam, adres en 
telefoonnummer. 

Agenda raad 16 september:
Op de agenda van de raad van 16 september staan de volgende onder-
werpen:
• Regionale woonvisie Noord-Limburg
• Onderzoek puingranulaat
• Coördinatieregeling Middelweg 98-100 Molenhoek
• Zomerrapportage 2020

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
• Avilaweg 1 Mook voor het plaatsen van een tuinhuis.
• Middelweg 98 Molenhoek voor tijdelijk gewijzigd gebruik van het pand  
 voor opslag aanleg glasvezelnet.
• Stiftstraat 22 te Molenhoek voor intern verbouwen en uitbreiden van de  
 woning.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
• Groesbeekseweg 10 te Mook voor het aanleggen van een op-inrit.
• Bovensteweg 42 te Mook voor bouwen vrijstaande woning.

MELDINGEN (SLOOP)
• Rijksweg 8 Molenhoek voor sloop- en asbestsanering van woning en  
 bijgebouwen.
• Keizershof 32 Molenhoek voor sanering asbestgolfplaten schuurdak.
• Gravenstraat 8 Molenhoek voor slopen en verwijderen van asbest  
 schuur.
• Hendrik van Nassaulaan 25 Mook voor verwijderen asbesthoudende  
 materialen uit woning.
• Bovensteweg 87 Mook voor slopen en verwijderen asbesthoudende  
 materialen van bijgebouw.
• Kleineblokstraat 4 Mook voor verwijderen asbesthoudende materialen  
 uit woning.
• Pastoor Fabritiusstraat 14 Mook voor verwijderen asbesthoudende  
 materialen uit woning.
• Kerkstraat 33 Mook voor verwijderen asbesthoudende materialen uit  
 woning.

VERLEENDE APV-VERGUNNING
• 3 oktober 2020 voor oud ijzer actie door Harmonie Erica te Mook en  
 Molenhoek.

BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN 
De BAG beheerder – GEO-coördinator van Mook en Middelaar maakt be-
kend dat hij op 2 september 2020 het volgende huisnummer heeft toe-
gekend:
• Bovensteweg 42 te Mook.

WET RUIMTELIJKE ORDENING
Burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar maken bekend dat 
met toepassing van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het ont-
werpbestemmingsplan “Reconstructie N271 Mook – Milsbeek” met de 
hierbij behorende stukken per 14 september 2020 gedurende zes we-
ken op het gemeentehuis ter inzage ligt. De stukken zijn ook digitaal te 
bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is 
NL.IMRO.0944.BPReconstructieN271-ON01.

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerptekeningen
Met het nieuwe (ontwerp)bestemmingsplan voor de N271 tussen Mook 
en Milsbeek wordt de reconstructie van het plangebied juridisch-planolo-
gisch mogelijk gemaakt. Het ontwerpbestemmingsplan kent vooral wijzi-
gingen in de bestemming Verkeer, omdat de weg breder wordt en ligging 
van de kruispunten iets verandert. Voor deze uitbreiding zijn de beno-
digde onderzoeken uitgevoerd die aan het bestemmingsplan zijn toege-
voegd. Het ontwerp zoals de provincie Limburg dat in samenwerking met 
de gemeente wil uitvoeren kunt u sinds juni downloaden van de provinci-
ale webpagina (https://www.limburg.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/pro-
vinciale-wegen/n271-milsbeek/). De belangrijkste werkzaamheden noe-
men we hieronder. Deze lijst is niet compleet. Om alle werkzaamheden te 
zien, kunt u het ontwerp bekijken.

Minder bomen kappen
Met het nieuwe ontwerpbestemmingsplan worden er minder bomen ge-
kapt dan volgens het vorige ontwerp zou gebeuren. Vanwege verkeers-
veiligheid is het wel noodzakelijk om bomen te kappen: er wordt meer 
zichtbaarheid gecreëerd bij inritten, er worden ruimere oversteekplaat-
sen gerealiseerd, snelheidsremmers zorgen voor een verlaging van de 
snelheid en het fietspad wordt verbreed volgens de juiste richtlijnen en 
normen. Ook zijn een paar bomen aan het einde van hun levensduur. 
Alle te kappen bomen worden gecompenseerd en waar mogelijk wordt de 
laanstructuur hersteld. Op het te reconstrueren stuk N271 is te weinig 
ruimte om alle nieuwe bomen te plaatsen. Daarom overleggen we met de 
gemeenten op welke andere plekken we nieuwe bomen kunnen planten.

Milsbeek - Plasmolen
Het kruispunt N271 met de Helweg, Vagevuurweg en de Pastoorsdijk 
gaat op de schop. Op de N271 komen middengeleiders. Het rechtsaf-vak 
gaat weg, zodat langzaam verkeer in twee keer de N271 kan overste-
ken. Dit zorgt er ook voor dat het verkeer op de N271 minder snel zal 
rijden. Verder vindt er op dit stuk vooral onderhoud aan het asfalt plaats. 
De weg en het fietspad worden aangelegd volgens de richtlijnen voor 
wegontwerp. De bushaltes worden aangepast aan de huidige standaard 
met verhoogd perron en een fietsenstalling. 

Kern Plasmolen
De snelheid in Plasmolen wordt 50 km per uur. Om bestuurders van ge-
motoriseerde voertuigen te dwingen daadwerkelijk af te remmen worden 
aan beide kanten van de kern Plasmolen snelheidsremmers gerealiseerd. 
Waar nu nog een grote lap asfalt ligt waarop wordt geparkeerd, wordt een 
pleisterplaats aangelegd. Een plek waar mensen zich kunnen oriënteren 
op de omgeving. Hier komen ook de bushaltes en parkeerplaatsen. De 
twee andere parkeerplaatsen worden ook heringericht en uitgebreid. Er 
komen meerdere oversteekplaatsen voor langzaam verkeer, dat daar in 
twee keer kan oversteken.
De aansluitingen van alle zijwegen worden vernieuwd. De aansluiting van 
de Zevenbergseweg wordt iets verlegd, zodat het fietspad hier uit kan 
buigen volgens de richtlijnen voor fietspaden. 

Plasmolen - Mook
Op dit stuk is te weinig ruimte om twee fietspaden aan elke kant van de 
weg te maken die voldoen aan de richtlijnen. Daarom komt het fietspad 
aan één kant van de weg, aan de Maaszijde. Dit wordt een twee-richtin-
gen fietspad. Verder vindt er op dit stuk onderhoud plaats.

Zienswijze
Iedereen mag op het ontwerpbestemmingsplan zijn of haar zienswijze 
kenbaar maken. Een zienswijze moet binnen zes weken na de genoemde 
startdatum van de terinzagelegging zijn ingediend. Het kenbaar maken 
van een zienswijze kan schriftelijk of mondeling op afspraak. Schriftelijke 
zienswijzen kunt u richten aan de Gemeenteraad, Postbus 200, 6585 ZK 
Mook. Voor meer informatie of een afspraak voor mondelinge zienswijze 
kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum via telefoonnum-
mer 024 - 696 91 11 of via e-mail gemeente@mookenmiddelaar.nl. 

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

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

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.
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11 september 2020INFORMATIEPAGINA TER SPRAKE


