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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. Spreekuur politie donderdag 16.00 - 19.00 uur. 
Zie voor meer informatie onze website www.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.

VERLEENDE APV-VERGUNNING
• Stookvergunning opstoken snoeiafval langs Cuijksesteeg tussen 4 en  
 15 maart 2020.  
• 17 mei Ketelwaldtrail SV Vitesse ’08 Milsbeek.
• Ontheffing verleend voor het produceren van extra geluid in de nacht- 
 uren op maandag 2 februari, zondag 21 en maandag 22 maart tussen  
 01.00 en 05.00 uur i.v.m. onderhoud aan het spoor door Dura Vermeer.

MELDING (MILIEU)
Heikantseweg 27 Middelaar aanleg gesloten bodemenergiesysteem.

WET GELUIDHINDER
Burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar maken bekend dat 
zij ingevolge de Wet geluidhinder een hogere waarde als bedoeld in artikel 
83 van de Wet geluidhinder hebben vastgesteld ten behoeve van een 
bouwplan op de volgende locatie:
• Rijksweg 8 te Molenhoek, kadastraal perceel Gemeente Mook en Mid- 
 delaar, sectie A, nrs. 5906, 5907, 5908. Op deze locatie is een bouw- 
 plan voor vier vrijstaande woningen voorzien. Ten behoeve van deze ont- 
 wikkeling is een bestemmingsplan in procedure gebracht. 

Inzage
Het besluit met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 10 
februari 2020 gedurende zes weken in het gemeentehuis ter inzage. 

Beroep
Belanghebbenden die ten aanzien van het ontwerpbesluit tijdig een ziens-
wijze hebben ingediend of belanghebbenden die redelijkerwijs niet kun-
nen 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 werking van het besluit 
niet. Hiervoor kan de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrecht-
spraak 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 op telefoonnummer 024 - 696 91 11 of via e-mail:
gemeente@mookenmiddelaar.nl. 

WET RUIMTELIJKE ORDENING
Burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar maken bekend dat 
de gemeenteraad in haar vergadering van 30 januari 2020 het bestem-
mingsplan Rijksweg 8 Molenhoek ongewijzigd heeft vastgesteld.
Het plangebied is gelegen aan de Rijksweg 8 in Molenhoek, kadastraal 
bekend MOO 00 sectie A nummers 5906, 5907 en 5908. Het plan be-
treft de wijziging van de bestemming Bedrijf naar Wonen en het toevoegen 
van drie vrijstaande woningen op het gebied met een woonbestemming in 
het onderliggende bestemmingsplan Het Lierdal, door de gemeenteraad 
vastgesteld op 8 december 2011. De bestaande vrijstaande woning en 
bijbehorende bouwwerken worden gesloopt om ruimte te maken voor vier 
vrijstaande woningen met een gestaffelde positionering.

Inzien
Het vaststellingsbesluit, het vastgesteld bestemmingsplan en daarop be-
trekking hebbende stukken liggen met ingang van 10 februari 2020 in 
het gemeentehuis ter inzage voor zes weken. De stukken zijn ook digitaal 
te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is 
NL.IMRO.0944.RIJKSWEG8-VA01. 

Beroep
Belanghebbenden die ten aanzien van het ontwerp bestemmingsplan  
tijdig een zienswijze hebben ingediend of belanghebbenden die redelijker-
wijs niet kunnen worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend, 
kunnen tegen het genomen besluit beroep instellen bij de Afdeling Be-
stuursrechtspraak 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 Be-
stuursrechtspraak 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 op telefoonnummer 024 - 696 91 11 of via e-mail:
gemeente@mookenmiddelaar.nl. 

ONTWERPBESLUIT NOTA BODEMBEHEER LIMBURG NOORD 2019-2028/ 
BODEMFUNCTIEKLASSENKAART EN BODEMKWALITEITSKAART
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om de Nota Bodembeheer 
Limburg Noord 2019-2028 / Bodemfunctieklassenkaart en Bodemkwali-
teitskaart vast te stellen.
De Nota bodembeheer Limburg Noord 2019-2028 is een gemeenschap-
pelijke nota van de 15 Noord- en Midden-Limburgse gemeenten. In de 
Nota staat hoe de regio omgaat met bodemverontreinigingen welke mo-
gelijkheden er zijn voor het toepassen en hergebruiken van grond. De 
Nota geeft regels en richtlijnen voor iedereen die bij het voorbereiden van 
projecten of het uitvoeren van bodemwerken rekening moet houden met 
de kwaliteit van de bodem.
De bodemkwaliteitskaart kan onder voorwaarden en in combinatie met 
een vooronderzoek gebruikt worden als milieuhygiënische verklaring (be-
wijsmiddel) bij grondverzet, ruimtelijke initiatieven, bouwplannen en sa-
neringen. 
Het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken ligt vanaf 7 februari 
2020 gedurende zes weken op het gemeentehuis ter inzage.

Zienswijze:
Eenieder wordt in de gelegenheid gesteld tegen de ontwerpbesluiten zijn 
of haar zienswijze kenbaar te maken. Een zienswijze dient u binnen zes 
weken na de datum van terinzagelegging in te dienen. Het kenbaar maken 
van uw zienswijze kan schriftelijk of mondeling op afspraak.
Voor meer informatie of een afspraak voor mondelinge zienswijze kunt 
u contact opnemen met het KlantContactCentrum op telefoonnummer: 
024 - 696 91 11 of via e-mail gemeente@mookenmiddelaar.nl

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 be-
langrijkste zaken die in uw ge-
meente 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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