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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

Stichting Taxus Taxi heeft in samenwerking met 
vele taxusdonateurs, gemeenten en partners een 
totale hoeveelheid van 410.000 kilo taxussnoei-
sel ingezameld in ‘strijd tegen kanker’! De hele 
zomer is stichting Taxus Taxi actief geweest in 
Noord-Brabant, Gelderland en Noord-Limburg 
om taxussnoeisel in te zamelen. Met deze inza-
meling is een grote hoeveelheid basisgrondstof 
voor kanker remmende medicijnen gerealiseerd. 

“Dankbaar zijn wij voor iedereen die zich heeft 
ingezet voor onze taxusinzameling”
Het was nog even heel spannend of de doel-
stelling van 425.000 kilo taxussnoeisel dit jaar 
behaald zou worden. Aan het enthousiasme 
heeft het niet gelegen! De droogte, tijdens de 
start van het seizoen, heeft ervoor gezorgd dat 
de groei van de taxushaag achterbleef. Hoewel 
een groot deel van alle donateurs ook dit jaar 
weer heeft deelgenomen was de opbrengt per 
adres minder. Desalniettemin is de stichting 
ontzettend trots op het resultaat! Elk jaar wordt 
weer heel nauwkeurig bepaald in welk gebied 
de stichting de ophaalservice kan aanbieden, 
om zo dicht mogelijk bij de gestelde doelstelling 
te komen. Vanwege de weersomstandigheden 
blijft het lastig om exact te bepalen hoe groot 
die precies moet zijn. 

Mantelzorgers zijn er vrijwillig voor hun naas-
ten en familie. Zij vertegenwoordigen een grote 
waarde voor degene(n) voor wie zij zorgen en 
voor de gehele gemeenschap. Jaarlijks worden 
in onze gemeente mantelzorgers in het zonnetje 
gezet met de Dag van de Mantelzorg en de man-
telzorgwaardering.

Vorige week hebben mantelzorgers die gere-
gistreerd staan bij de gemeente een brief ont-
vangen met een uitnodiging voor de Dag van 
de Mantelzorg. Vanwege de coronamaatregelen 
kan de Poort dit jaar minder gasten tegelijker-
tijd ontvangen. Daarom wordt de Dag van de 
Mantelzorg dit jaar op 3 dagen georganiseerd: 
3 november, 4 november en 9 november. Ook 
wordt aan mantelzorgers gevraagd of de gege-
vens die bij ons bekend zijn nog kloppen. Dit 
doet de gemeente om de jaarlijkse mantelzorg-
waardering uit te kunnen reiken.

Zorgt u voor iemand, zoals een familielid, buur-
man of vriendin en heeft u de brief niet ontvan-
gen? U kunt zich dan melden bij de gemeente 
om u te laten registreren. U ontvangt de man-
telzorgwaardering dan alsnog. 

Ben jij een jonge mantelzorger? Ben jij tussen de 9 en 30 jaar? Is er bij jou thuis iemand langdurig 
ziek, gehandicapt, verslaafd, in de war of depressief? Maak jij je daarover vaak zorgen? Moet je thuis 
vaak meehelpen? Of zorg je vaak voor je familielid?

Dan ben jij een jonge mantelzorger!
In deze week mogen wij jou een cadeautje geven! Registreer jezelf als jonge mantelzorger via  
mantelzorgmookenmiddelaar@malderburch.nl en ontvang een cadeaubon waarmee je iets leuks 
voor jezelf kan kopen. 

“Massale belangstelling voor onze taxusinzame-
ling, dat is iets waar wij ontzettend trots op zijn” 
Stichting Taxus Taxi zet haar werk voort en rijdt 
ook volgend jaar weer door de straten om zoveel 
mogelijk taxussnoeisel in te zamelen. Enkele 
maanden in het jaar is de basisgrondstof voor 
kanker remmende medicijnen aanwezig in de 
taxusnaaldjes. De exacte start- en einddatum 

voor 2021 zijn dan ook nog niet bekend. Blijf 
op de hoogte via de nieuwsbrief van de stichting 
www.taxustaxi.nl/contact. 

‘Samen in strijd tegen kanker’ dat is het motto 
van Stichting Taxus Taxi. 
Meer informatie over Stichting Taxus Taxi is te 
vinden via www.taxustaxi.nl of sociale media. 

Resultaat taxusinzameling bekend!
Stichting Taxus Taxi zamelt in totaal 3727 chemotherapieën in

MantelzorgwaarderingWeek van de jonge mantelzorger - 5 t/m 11 oktober
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Op 26 september 2020 is het zover: de Maasover gaat open voor gebruik. 
En daarvoor willen wij heel graag alle samenwerkingspartners 

en onze inwoners bedanken.

Bedankt voor jullie inzet en ondersteuning!
Om deze mooie stap in deze gekke tijd toch een beetje aandacht te geven, staan 
de betrokken partijen op zaterdag 26 september tussen 12.00 en 15.00 uur op 

verschillende plaatsen langs de nieuwe fi etsroute met iets lekkers of leuks.
 U kunt dan het MaasWaalpad van Campus Heyendaal in Nijmegen tot het 

treinstation in Cuijk verkennen. 
Uiteraard kunt ook op een later moment deze spiksplinternieuwe route ontdekken. 

Superblij met onze 
nieuwe fi etsbrug Op 17 september is in Limburg de GGD Gezond-

heidsmeter 2020 gestart. Ruim 140.000 Limbur-
gers ontvangen een uitnodiging in de brievenbus 
om een vragenlijst in te vullen. Met het onder-
zoek brengen de GGD Zuid Limburg en de GGD 
Limburg-Noord de gezondheid, leefstijl, leefom-
geving en zorgbehoeften van inwoners van 18 
jaar en ouder in beeld. Met de resultaten uit het 
onderzoek kunnen de Limburgse gemeenten sa-
men met de GGD kijken hoe de gezondheid, leef-
gewoonten en leefomgeving verbeterd kunnen 
worden. Dit onderzoek wordt eens in de vier jaar 
uitgevoerd. 

De GGD Gezondheidsmeter 2020 in Limburg 
maakt deel uit van een groot landelijk gezond-
heidsonderzoek door alle GGD’en in samenwer-
king met het Rijksinstituut voor Volksgezond-
heid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS). In Limburg is de vra-
genlijst naast de landelijke thema’s uitgebreid 
met thema’s die voor Limburg relevant zijn. 
Door dezelfde vragenlijst in heel Limburg uit 
te zetten, is het mogelijk om de resultaten per 
gemeente en per regio met elkaar te vergelijken 
of uitspraken te doen over de gezondheid op 
Limburgs niveau. Doordat het onderzoek iede-
re vier jaar wordt uitgevoerd door de GGD’en, 
zijn ook gezondheidsontwikkelingen over de tijd 
zichtbaar. De eerste regionale resultaten zijn in 
juni 2021 beschikbaar.

Doe mee
In de vragenlijst staan onder meer vragen over 
beweeggedrag, slaap, stress, mantelzorg, socia-
le contacten en kwaliteit van leven. Met de uit-
komsten kunnen de gemeenten en de GGD’en 
voorzieningen treffen en/of activiteiten organi-
seren die aansluiten bij de wensen en behoef-
ten van de inwoners. 
Niet iedereen ontvangt een vragenlijst. De com-
puter heeft willekeurig ruim 140.000 namen en 
adressen geselecteerd. Deze personen krijgen 
een uitnodiging voor deelname thuisgestuurd. 
Het invullen van de vragenlijst kan zowel digi-
taal als schriftelijk en duurt ongeveer een half 
uur. Voor een goed en betrouwbaar beeld is het 
belangrijk dat zoveel mogelijk mensen meedoen 
met het gezondheidsonderzoek. 

Meer informatie op: 
www.ggdlimburgnoord.nl/gezondheidsmeter.

houden, ook als het even wat minder gaat. 
De app biedt afl eiding met bijvoorbeeld fi lmpjes 
en puzzels. Ook krijg je tips wat je kunt doen op 
eventueel moeilijke momenten. De app is vanaf 
28 september te downloaden.

Via social media als Facebook, Twitter en Insta-
gram hou je contact met medestoppers. Die 
bieden afl eiding op de momenten dat jij dat 
nodig hebt. Je kunt reageren en ervaringen de-
len. Kortom: via social media ervaar je echt wat 
‘samen stoppen’ betekent.

Grootschalig 
gezondheidsonderzoek 
in Limburg

Stoppen met roken - het succes van Stoptober
Stoppen met roken kan lastig zijn. Toch weten 
we uit ervaring dat het kan. Zelfs als je heel veel 
rookt. Of al heel lang rookt. De afgelopen jaren 
hebben meer dan 300.000 rokers met elkaar be-
wezen dat Stoptober werkt. Hoe dat kan? Kort 
gezegd: door het samen te doen. Het geheim van 
Stoptober zit hem in de positieve aanpak en de 
ondersteuning, waar je ook bent en wanneer je 
maar wilt.

De afgelopen jaren hebben geleerd dat die posi-
tieve aanpak, de steun via de app én van andere 
stoppers het verschil maken. Je staat er nooit 
alleen voor. Bovendien zijn 28 dagen goed 
te overzien. En wist je dat je na die 
28 dagen vijf keer meer kans 
hebt om blijvend te stoppen? 
Dat verklaart het succes 
van Stoptober.

Hoe gaat het in zijn werk?
Via de app ontvang je elke 
dag positieve berichten die je 
aanmoedigen en helpen om vol te 



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 AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
• Veldweg 1 Mook wijzigingen op de eerder verleende omgevingsver- 
 gunning.

VAN RECHTSWEGE VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
• Op Witteweg 23 Middelaar aan de Mookerplas, bouwen van een aan- 
 legsteiger voor het aanmeren van houseboats.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
• Op Prinsenweg 13 Molenhoek tijdelijk plaatsen containers op de open- 
 bare weg in verband met interne verbouwing.
• Op Avilaweg 1 Mook tijdelijk plaatsen (groen)container op de openbare  
 weg.
• Keurvorststraat 62 Molenhoek plaatsen dakkapel op het voordakvlak.
• Groesbeekseweg 5-7 Mook uitbreiden en transformeren van de bebou- 
 wing naar vijf zelfstandige wooneenheden 5-5a-5b-5c en 7 Mook.

BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN 
De BAG beheerder – GEO-coördinator van Mook en Middelaar maakt be-
kend dat hij op 18 september 2020 de volgende huisnummers heeft 
toegekend:
• Groesbeekseweg 5 Mook, woonfunctie
• Groesbeekseweg 5a Mook, woonfunctie
• Groesbeekseweg 5b Mook, woonfunctie
• Groesbeekseweg 5c Mook, woonfunctie
• Groesbeekseweg 7 Mook, woonfunctie

Bezwaar:
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending 
een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethou-
ders. Het postadres is: Postbus 200, 6585 ZK Mook. Het bezwaarschrift 
moet worden ondertekend en bevat tenminste: naam/adres indiener, 
dagtekening, omschrijving van het bestreden besluit en een motivering 
waarom bezwaar wordt aangetekend. Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met het KlantContactCentrum op telefoonnummer 024 - 
696 91 11 of via e-mail: gemeente@mookenmiddelaar.nl 

MELDING (SLOOP)
• Gravenstraat 8 Molenhoek asbestsanering uit woning.

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 
ontwerpbestemmingsplan Groesbeekseweg 19 met de hierbij behorende 
stukken per 28 september 2020 voor eenieder gedurende zes weken op 
het gemeentehuis ter inzage ligt. De stukken zijn ook digitaal te bekijken 
op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is:
NL.IMRO.0944.BPGroesbeekseweg19-ON01. 

Plangebied
Het plangebied betreft het adres Groesbeekseweg 19 te Mook, ook wel 
bekend als het voormalige Rabobankgebouw. De initiatiefnemer wil het 
huidige pand slopen en een appartementengebouw van 18 woningen 
realiseren. 

Presentatie
Om u nader te informeren over de plannen voor Groesbeekseweg 19 is 
een presentatie gemaakt. Deze link kunt u vinden via de digitale pu-
blicatie op de gemeentelijke website www.mookenmiddelaar.nl. U klikt 
eerst op de tegel ‘nieuws’ en daarna klikt u door naar ‘bekendmakingen’ 
en zoekt u de publicatie voor Groesbeekseweg 19. Via de link kunt u de 
presentatie inzien en nadere informatie krijgen over het plan en de plan-
procedure. De link zal gedurende de gehele zes weken dat het ontwerp-
bestemmingsplan ter inzage ligt toegankelijk zijn. 

Zienswijze
Eenieder wordt in de gelegenheid gesteld op het ontwerpbestemmings-
plan zijn of haar zienswijze kenbaar te maken. Een zienswijze dient u 
binnen zes weken na datum terinzagelegging in te dienen. 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 een 
mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het KlantContact-
Centrum via telefoonnummer 024 - 696 91 11 of via e-mail: 
gemeente@mookenmiddelaar.nl.

www.mookenmiddelaar.nl           @MookMiddelaar          www.facebook.com/gemeentemookmiddelaar 
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Week tegen Eenzaamheid
Eenzaamheid is van alle leeftijden, maar komt het meest voor onder men-
sen van 75 jaar en ouder. Juist in tijden zoals deze, waarin we minder 
contact hebben met familie, vrienden en kennissen en minder vaak ons 
huis verlaten, is het belangrijk om aandacht te besteden aan (gevoelens 
van) eenzaamheid. Dit doen we door de Week tegen Eenzaamheid te or-
ganiseren van 1 t/m 8 oktober. In deze week besteden we extra aandacht 
aan bestaande ontmoetingsplekken binnen onze gemeente en geven we 
informatie over eenzaamheid.

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

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

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


