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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

Wij wensen u een mooie en gezellige kerst en hopen op een goede en rustige jaarwisseling.

Dit jaar hebben we meer dan ooit laten zien dat we het sámen doen. 
Deze gedachte willen we in deze bijzondere periode van het jaar graag een extra tintje 
geven.

Daarom een oproep aan u: 
Stuur een hartverwarmende kerstkaart naar iemand die volgens u een pluim of wat extra 
aandacht verdient. Iemand in de zorg, het onderwijs, die wat eenzame buurvrouw of van 
corona herstellende kennis. En laat zien dat u aan elkaar denkt. 

We zijn trots op de inwoners van onze gemeente!

Fijne feestdagen,

Namens de Gemeenteraad en het College van burgemeester en wethouders,

Secretaris Anita Smits-de Kinkelder
Burgemeester Willem Gradisen
Griffi er Michelle van Arensbergen

Kerstboodschap
Gemeentehuis gesloten

Loket Duurzaam Wonen 
Plus gesloten rond Kerst 
en Nieuwjaar

Bijzondere jaarwisseling

Op donderdag 24 december en donderdag 31 
december is het gemeentehuis vanaf 15.00 uur 
gesloten en ook telefonisch niet bereikbaar. 
Op vrijdag 25 december en vrijdag 1 januari is 
het gemeentehuis de hele dag gesloten.

Om de batterij weer op te laden is Loket Duur-
zaam Wonen Plus in alle gemeenten in de regio 
Nijmegen gesloten van 21 december 2020 t/m
3 januari 2021. Met hernieuwde energie gaan we 
weer van start vanaf 4 januari 2021.

De website www.duurzaamwonenplus.nl blijft 
natuurlijk bereikbaar en via e-mail: 
info@duurzaamwonenplus.nl kunt u ons altijd 
bereiken.

Loket Duurzaam Wonen Plus wenst iedereen 
een energiek en gezond 2021 toe!

De jaarwisseling nadert. Dit jaar zonder vuurwerk, om de risico’s van corona-
besmetting en de druk op ziekenhuizen en zorgmedewerkers door vuurwerk-
slachtoffers zoveel mogelijk te beperken. Jammer, maar ook begrijpelijk. 

Landelijk verbod
Het is landelijk verboden om vuurwerk te vervoeren, bij je te hebben en/
of af te steken. Tenzij het om vuurwerk uit de F1-categorie gaat, zoals kin-
dervuurwerk, fopvuurwerk of schertsvuurwerk. In onze gemeente zullen we 
controleren op het vuurwerkverbod en op het naleven van de coronamaatre-
gelen. Laten we er samen voor zorgen dat het ondanks alles toch een mooie 
jaarwisseling wordt, zonder overlast.

Zwaar vuurwerk
Vanwege het grote gevaar van zwaar vuurwerk, willen we u vragen hier extra 
alert op te zijn. Ziet u dat mensen in uw straat of wijk zwaar vuurwerk laten 
ontploffen? Of dat een buurtbewoner vuurwerkbommen in zijn huis of schuur-
tje heeft opgeslagen, voor eigen gebruik of de handel? Meld het bij de politie 
(0900 - 8844) of bij Meld Misdaad Anoniem (0800 - 7000). Want zwaar 
(illegaal) vuurwerk is levensgevaarlijk.

Persoonlijke brief
De burgemeester heeft op donderdag 10 december aan 15 jongeren en hun 
ouders/verzorgers een persoonlijke brief gestuurd, omdat zij eerder voor over-
last hebben gezorgd in onze gemeente. Deze jongeren is expliciet gevraagd 
om verstandig om te gaan met het vuurwerkverbod en de coronamaatregelen, 
en geen overlast te veroorzaken. 

Kerstboodschap
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Benieuwd naar de laatste ontwikkelingen rond Lob van Gennep?
Scan dan de QR-code of check lobvangennep.nl en neem een 
kijkje op de digitale informatiemarkt. 

Het projectteam neemt u mee in het 
project, de lopende onderzoeken, 
tussenresultaten en verdere planning. 
Het is mogelijk om de video in zijn 
geheel te bekijken, maar u kunt ook 
doorspoelen naar het onderwerp van 
uw voorkeur. 



OPENBARE BEKENDMAKINGEN
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.

INGETROKKEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
• Rijksweg 49 Mook plaatsen houten overkapping tuin.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
• Stiftstraat 22 Molenhoek verbouwen woning.
• Avilaweg 1 Mook plaatsen tuinhuis.

VERLEENDE GELUIDSONTHEFFING APV
• Voor het produceren van extra geluid op verschillende data door Har- 
 monie Erica voor diverse activiteiten in 2021.

MELDING (SLOOP)
• Gravenstraat 6 Molenhoek asbestverwijdering uit woning.

BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN 
De BAG beheerder - GEO-coördinator van Mook en Middelaar maakt  
bekend dat hij op 9 december 2020 het volgende huisnummer heeft 
toegekend:
• Mendozaweg 1 Mook, gebruiksdoel: overige gebruiksfunctie.
 Gelijktijdig is besloten tot intrekking van het huisnummer Hendrik van  
 Nassaulaan 2a Mook.

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 contact opnemen met het KlantContact- 
Centrum op telefoonnummer 024 - 696 91 11 of via e-mail: 
gemeente@mookenmiddelaar.nl 

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


