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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

Vanaf 1 januari 2021 is Dar verantwoordelijk 
voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk 
afval in onze gemeente. Voor inwoners verandert 
er in 2021 weinig. Zo leegt Van Kaathoven nog 
steeds huis-aan-huis de grijze en groene con-
tainers en neemt de PMD-zakken aan huis mee. 
Deze zakken voor plasticverpakkingen, blikken 
en drankpakken kunt u nog steeds gratis bij de 
supermarkten in Molenhoek en Mook halen. 

Nieuwe gratis plastic+zakken
In de loop van 2021 komen er nieuwe gratis 
plastic+zakken. Deze zijn gemaakt van opge-
haald plastic+afval. De oude PMD-zakken wor-
den ook in 2021 nog opgehaald. Maak dus ge-
woon uw voorraad hiervan op. 

Textiel, ijzer en papier
Het textiel kunt u wegbrengen naar de textiel-
container bij u in de buurt. De harmonie haalt 
een keer per jaar oud ijzer op. Net als eerdere 
jaren helpt Scouting Don Bosco bij het ophalen 
van papier in Mook en Molenhoek. 

Dar voor vragen
Dar is vanaf 2021 het nieuwe aanspreekpunt 
voor vragen, klachten en meldingen over de 

afvalinzameling en ophaaldagen. Alles vindt u 
terug in de papieren afvalwijzer van 2021 die 
iedereen in december krijgt. Hierop vindt u de 
ophaaldagen voor uw adres. Daarnaast kunt u 

uw ophaaldagen vanaf december ook makkelijk 
digitaal vinden. Via www.dar.nl/afvalwijzer of de 
Dar-app. Daar kunt u ook opzoeken in welke bak 
of zak afval hoort. 

Afval in 2021: wat verandert er en wat blijft hetzelfde?

In quarantaine? Laat u niet verrassen! Asfaltonderhoud 2020 
Mook en MiddelaarHet kan zomaar gebeuren: u moet in quarantaine  

vanwege corona. Niet iedereen is daar even 
goed op voorbereid. En het lukt ook niet altijd 
om op korte termijn iets te regelen voor de bood-
schappen, de kinderen, het werk. Daarom een 
aantal tips.

Wees voorbereid
Zorg dat u altijd een basisvoorraad in huis heeft 
om de eerste dagen goed door te komen (denk 
hierbij ook aan huisdieren). De meeste hulp be-
reikt u via het internet. Heeft u geen internet 
thuis, dan is het handig om alvast een (prepaid) 
internetkaart aan te schaffen. 

Eenmaal in quarantaine
Een aantal mensen moet weten dat u verplicht 
thuiszit.
- Licht vrienden, buren, familie of collega’s in  
 en durf om hulp te vragen. Zij kunnen bijvoor- 
 beeld boodschappen doen of de hond uitlaten. 
- Bel uw werkgever of opdrachtgever en maak  
 duidelijke afspraken over wat u kunt doen de  
 komende dagen.
- Maakt u gebruik van thuiszorg of hulp in de  
 huishouding, neem contact op en bespreek  
 samen wat wél mogelijk is.

Verder is het goed om in beweging te blijven. 
Dat houdt u geestelijk en lichamelijk fit. Pro-
beer uw dagelijkse ritme zoveel mogelijk aan te 
houden.

Asfaltbouw B.V. te Middelaar gaat in opdracht 
van de gemeente Mook en Middelaar het asfalt- 
onderhoud in de gemeente uitvoeren. De werk-
zaamheden bestaan uit het frezen van asfalt, 
opbreken van betonstraatstenen, het aanbren-
gen van asfalt en het aanbrengen van oppervlak- 
behandeling (april, mei 2021). De werkzaam- 
heden betreffen kleinschalige plaatselijke her-
stelwerkzaamheden.

Locaties werkzaamheden
De voorbereidende werkzaamheden starten op 
30 november en de werkzaamheden zijn 8 de-
cember klaar. De werkzaamheden vinden plaats 
in Mook, Molenhoek en Plasmolen in de volgen-
de straten:

• Avilaweg
• Bovensteweg
• Groesbeekseweg
• ’t Kempke
• Knollenberg
• Startsedijk

Asfaltverwerking
De asfaltverwerking staat gepland voor op 3 de-
cember (Avilaweg, Bovensteweg, Groesbeekse-
weg, Knollenberg) en 4 december (’t Kempke, 
Startsedijk, Witteweg, Begijnenhof, Branden-
burgstraat, Heumensebaan, Keurvorststraat).

Extra mogelijkheden
Kan uw directe omgeving niet helpen, dan is er 
nog een aantal opties:
- Vraag hulp via:
  https://maasburen.nl/elkaar-helpen
- Laat uw boodschappen thuisbezorgen. 
 Dit kan bij verschillende supermarkten. 
- Vraag de apotheek of ze uw medicijnen komen 
  brengen. 
- Denk aan een hondenuitlaatservice.

Rode Kruis
Ook het Rode Kruis kan helpen bij het doen van 
uw boodschappen, het verkrijgen van medicij-
nen of het uitlaten van de hond. Bel hiervoor 
070 - 445 58 88 (ma t/m vrij van 09.00-17.00 
uur). Slechthorenden of doven kunnen gebruik 
maken van WhatsApp contact via: 
06 - 578 134 99. 

Mocht u er zelf niet uitkomen en kan het Rode 
Kruis u ook niet helpen? Neem dan contact op 
met de gemeente via 024 - 696 91 11.

• Riethorsterweg
• Witteweg
• Begijnenhof 
• Brandenburgstraat
• Heumensebaan 
• Keurvorststraat.
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Het VGZ GemeentePakket: een goede zorgverzekering voor mensen 
met een laag inkomen
Uw gezondheid is erg belangrijk. Een goede 
zorgverzekering past daarbij. De gemeente Mook 
en Middelaar heeft met VGZ afspraken gemaakt 
over een zorgverzekering voor inwoners met een 
laag inkomen. Dat heet het VGZ Gemeentepak-
ket. Met deze verzekering bent u goed verzekerd 
voor een lage premie.

Laag inkomen
Met een laag inkomen bedoelen wij een inkomen 
dat lager is dan 120% van de bijstandsnorm. 
Voor een alleenstaande is dat bijvoorbeeld 
€ 1.207,29 en voor gehuwden € 1.724,71. 
Voor mensen die ouder zijn dan de AOW-leeftijd 
liggen de inkomensgrenzen iets hoger. Bijvoor-
beeld € 1.350,06 voor een alleenstaande en 
€ 1.831,84 voor gehuwden. Bij de gemeente 
kunt u vragen welke inkomensgrens in uw situ-
atie geldt.

Vermogen
Uw vermogen moet minder zijn dan de vermo-
gensgrens. 

 Huishouden  Vermogen
 Alleenstaande € 6.225,00
 Alleenstaande ouder € 12.450,00
 Gehuwden / samenwonend € 12.450,00

Met vermogen bedoelen we bijvoorbeeld spaar-
geld, juwelen, een dure auto of andere dure 
dingen. Het vermogen in de eigen woning tellen 
we niet mee.

Iedereen met een laag inkomen
Iedereen met een laag inkomen en weinig ver-
mogen kan meedoen aan deze verzekering, ook 
als u geen uitkering heeft van de gemeente. 
Dus ook als u bijvoorbeeld een AOW-uitkering 
heeft en een klein pensioen of met een lage 
WW-uitkering. De gemeente onderzoekt uw in-
komen en uw vermogen en bekijkt welk bedrag 
u krijgt.

Maandelijkse kosten
VGZ biedt 3 gemeentepakketten aan. De ge-
meente geeft bij ieder pakket een bijdrage. 
In het overzicht hieronder ziet u per pakket de 
premie en de bijdrage van de gemeente.

Een uitgebreid overzicht van de vergoedingen 
per pakket vindt u in het vergoedingenoverzicht 
op www.gezondverzekerd.nl 

Hoge zorgkosten
Als u veel zorgkosten heeft, bijvoorbeeld van-
wege een chronische ziekte of beperking, dan is 
pakket 3 van deze zorgverzekering erg aantrek-
kelijk. Zo kunt u zich verzekeren voor het wet-

telijke eigen risico en kunt u de CAK-bijdrage 
voor de Wmo declareren. 
Let op: pakket 3 is pas goedkoper als u meer 
dan € 250 van het eigen risico gebruikt.
Op www.gezondverzekerd.nl vindt u meer infor-
matie.

De voordelen van het VGZ GemeentePakket
• Ruime vergoedingen voor bijvoorbeeld tand- 
 arts en fysiotherapie
• Pakket Compleet verzekert de CAK-bijdrage
• U kiest zelf het pakket dat het beste bij u past 
• Geen medische keuring om mee te kunnen  
 doen
• De gemeente Mook en Middelaar betaalt mee
• Gemakkelijk afsluiten via: 
 www.gezondverzekerd.nl

Aanmelden
Aanmelden voor het VGZ Gemeentepakket regelt 
u makkelijk zelf via www.gezondverzekerd.nl. 
Het liefst vóór 16 december, dan kunnen we 
alles op tijd regelen voor u. U ontvangt van de 
gemeente een aanvraagformulier voor de ge-
meentelijke bijdrage. 

Let op: u ontvangt de bijdrage van de gemeente 
dus niet automatisch.

Geen internet /Overstapservice
Heeft u geen internet of wilt u overstappen naar 
het VGZ GemeentePakket? Dan kunt u gebruik 
maken van onze service. Eén van onze mede-
werkers helpt u daarbij. Bel voor een afspraak 
naar 024 - 696 9111.

Vragen?
Op www.gezondverzekerd.nl vindt u alle infor-
matie over de verzekeringen, het aanmelden en 
de voorwaarden. Heeft u nog vragen, neem dan 
contact op met:
• Gemeente Mook en Middelaar via: 
 024 - 696 9111
• VGZ via 0900 - 779 9771

Maandpremie:€ 142,29
Bijdrage gemeente:€ 15
U betaalt: € 127,29

Pakket Compact
+

Basisverzekering

Maandpremie: € 166,90
Bijdrage gemeente:€ 35
U betaalt: € 131,90

Pakket Compleet
+

Basisverzekering
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Maandpremie: € 196,30
Bijdrage gemeente: € 45
U betaalt: € 151,30

€ 0,- eigen risico
+

Pakket Compleet
+

Basisverzekering
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OPENBARE BEKENDMAKINGEN

WAAROVER PRATEN WIJ
In verband met de coronamaatregelen vinden raads- en commissieverga-
deringen digitaal plaats. 
• Digitale vergaderingen worden live uitgezonden, online en/of op televisie 
  via omroep GL8. 

Houd de website in de gaten voor de actuele informatie over de aan-
vangstijden en uitzendingen van de raads- en commissievergaderingen.
De agenda’s, voorstellen en conceptbesluiten vindt u op de gemeentelijke 
website https://ris2.ibabs.eu/mookenmiddelaar

COMMISSIEVERGADERINGEN 8 EN 9 DECEMBER (DIGITAAL)
Op de agenda van de Gecombineerde Commissie Samenleving en Grond- 
gebied op 8 december staan de volgende onderwerpen:
• Nieuwe Wet inburgering
• Definitief bestemmingsplan Middelweg 12a Molenhoek
• Raadsmemo bedrijventerrein Hoeveveld
• Raadsmemo huisvestingsrapportage onderwijs

Op de agenda van de Commissie Begroting en Rekening op 9 december 
staan de volgende onderwerpen:
• Belastingverordeningen 2021
• Morap - 2 2020
• Nota reserves en voorzieningen 2021

Bovenstaande onderwerpen worden tevens behandeld in de raadsverga-
dering van 16 december 2020.

Spreekrecht
In een vergadering kunt u inspreken over een geagendeerd onderwerp. 

Digitale vergadering
Inspreken over een geagendeerd onderwerp moet u uiterlijk 48 uur vóór 
aanvang van de vergadering laten weten aan de griffier, mevrouw M. van 
Arensbergen, telefonisch 06 - 501 650 25 of per e-mail: 
griffier@mookenmiddelaar.nl, onder vermelding van uw naam, adres en 
telefoonnummer.

De tekst die u wilt inspreken dient meegezonden te worden en mag maxi-
maal 700 woorden bevatten. De griffier zal namens de inspreker de tekst 
voorlezen in de vergadering. De betreffende tekst wordt voor de vergade-
ring toegevoegd aan de raadsstukken.

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
• Schenck van Nijdeggenstraat 22 Middelaar plaatsen dakkapel voorzijde 
 woning.
• Rijksweg 16b Molenhoek bouwen vrijstaande woning.
• Rijksweg 49 Mook plaatsen houten overkapping tuin.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
• Avilaweg 15 Mook uitbreiden bestaande blokhut.
• Violenstraatje 8 Mook aanpassing uitrit.
• Mendozaweg 2a Mook aanleggen toegangsweg voor bedieningsruimte  
 drinkwater.

WET RUIMTELIJKE ORDENING
Burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar maken bekend 
dat de gemeenteraad in haar vergadering van 18 november 2020 het 
bestemmingsplan ‘Lindenlaan 3, Molenhoek’ heeft vastgesteld. Dit be-
stemmingsplan met de hierbij behorende stukken zal per 7 december 
2020 gedurende zes weken op het gemeentehuis ter inzage liggen.  
De stukken zijn ook digitaal te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0944.LINDENLAAN3-VA01. 

Initiatiefnemer is voornemens om op de locatie Lindenlaan 3 te Molen-
hoek vier kleinschalige appartementen te realiseren. Binnen het plan-
gebied mag reeds een vrijstaande woning worden gerealiseerd. Het 
ontwerpbestemmingsplan maakt het mogelijk om binnen de reeds vast-
gestelde maten in plaats van één vrijstaande woning, een kleinschalig 
appartementencomplex te ontwikkelen. 

Beroep
Belanghebbenden die ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan 
tijdig een zienswijze hebben ingediend of belanghebbenden die redelij-
kerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend, 
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 wer-
king 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. 

TERINZAGELEGGING
Het college gaat de gemeenteraad voorstellen de Lokale Inclusie Agenda 
vast te stellen. 

De Lokale Inclusie Agenda is de lokale uitwerking van het VN-verdrag 
inzake de rechten van personen met een handicap en stelt dat iedereen 
in de gemeente Mook en Middelaar prettig, zelfstandig en onafhankelijk 
moet kunnen wonen en leven. 
Eenieder wordt in de gelegenheid gesteld op de ontwerp verordening zijn 
of haar zienswijze kenbaar te maken. Een zienswijze dient u binnen zes 
weken na datum terinzagelegging in te dienen. In verband met Corona 
vragen we u om uw reactie bij voorkeur digitaal op te sturen naar: 
gemeente@mookenmiddelaar.nl of schriftelijk te richten aan de Gemeen-
teraad, Postbus 200, 6585 ZK Mook. De Lokale Inclusie Agenda is te 
vinden op de gemeentelijke website www.mookenmiddelaar.nl. 

Lukt het u niet om een digitale of schriftelijke reactie te sturen? Dan kunt 
u een afspraak maken bij het KlantContactCentrum van de gemeente om 
een exemplaar in te zien. U kunt alleen op afspraak terecht via telefoon-
nummer 024 - 696 91 11.

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


