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4 september 2020

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

De jaarlijkse taxusinzameling van Stichting 
Taxus Taxi begon voorspoedig, de mooie doel-
stelling van 425.000 kilo komt steeds dichter-
bij. Echter, in wat veel mensen bestempelden als 
heerlijke warme weken, was het voor de meeste 
te warm om te snoeien. En terecht! Hierdoor 
loopt de stichting achter op schema. De stichting 
zet nu alles op alles om toch de doelstelling te 
behalen. De stichting kan dit alleen met uw hulp! 
Snoeit u uw taxushaag nog uiterlijk 10 septem-
ber, om ook úw takje bij te dragen in de strijd 
tegen kanker?

Aanmelden van uw gesnoeide taxus kan tot 
en met donderdag 10 september. De stichting 
kan tot die tijd alle hulp goed gebruiken. Wel 
of geen taxushaag, óók het verspreiden van de 
boodschap van de stichting kan al voldoende 
zijn. Nog steeds is er jaarlijks een grote hoeveel-
heid taxussnoeisel nodig voor het produceren 
van kanker remmende medicijnen. Tegen het 
einde van het inzamelseizoen nemen de werk-
zame stoffen af, dit is niet op een vast moment, 
maar kan per jaar verschillen. De stichting zet 
dan ook nog even alles op alles om het laatste 
snoeisel in te zamelen. Het doneren van taxus-
snoeisel is geheel kosteloos! 

Behoud werkzame stof Taxol
Taxol, de basis grondstof voor kanker remmende 
medicijnen is alleen aanwezig in de jonge scheu-
ten (éénjarig snoeisel) van de taxushaag. Zodra 
het snoeisel broei bevat gaat deze belangrijke 
werkzame stof verloren. Bewaar het snoeisel 
daarom zo luchtig mogelijk, uit de zon én maak 
een kuil in het midden van het snoeisel. Dek 
het vooral niet af! Om het verwerkingsproces 
van het snoeisel zo efficiënt mogelijk te laten 

verlopen vraagt de stichting om vermenging met 
bladeren zoveel mogelijk te voorkomen.

Om het inzamelen zo gemakkelijk mogelijk te 
maken zijn er op diverse uitgiftepunten gratis 
Taxus Taxi tassen en opvangzeilen op te halen. 
Het gebruik hiervan is niet verplicht! De stich-
ting geeft wel aan dat het bewaren van snoei-
sel in plastic zakken funest is voor de naaldjes. 
Bewaar het liever los op de grond of leg het op 
een zeil. De stichting zorgt ervoor dat alles weer 
netjes wordt opgeruimd na hun bezoek. De uit-
giftepunten zijn te vinden op www.taxustaxi.nl/
uitgiftepunten en zijn groen van kleur.

Alle kleine beetjes helpen
Ook kleine hoeveelheden taxussnoeisel zijn van 
harte welkom! Er zijn binnen het inzamelgebied 
verschillende mogelijkheden om het taxus-
snoeisel in te leveren. Hier kan men, zonder af- 
spraak, terecht voor zowel kleine maar ook grote 
hoeveelheden taxussnoeisel. Alle inzamelpun-
ten zijn terug te vinden op www.taxustaxi.nl/
uitgiftepunten en zijn oranje van kleur.
Help stichting Taxus Taxi om de doelstelling 
voor 2020 te behalen. Doneer nú nog uw taxus-
snoeisel!

‘Samen in strijd tegen kanker’

Snoei uw taxushaag t/m 10 september
Uw taxussnoeisel is nog hard nodig in de ´strijd tegen kanker´

Vanaf september herstart het project ONTMOET- 
ROUTE in Mook, Middelaar en Molenhoek.

Het project is speciaal voor oudere inwoners die 
een zetje nodig hebben om weer mee te doen. 
Tijdens de ONTMOETROUTE wandelen we 
samen en werken we aan een beter zelfbeeld, 
meer vertrouwen en opkomen voor jezelf. Op de 
startlocatie worden deelnemers ontvangen met 
koffie en thee om met elkaar en met positieve 
gezondheid kennis te maken. Daarna maken we 
een ommetje dat voor ieder geschikt is om te 
lopen.

We starten vanaf 2 september iedere woensdag 
op de volgende locaties:
1. Hart van Mook om 10.00 uur
2. Het LOP in Molenhoek om 14.30 uur

In oktober proberen we te starten in Middelaar 
bij De Koppel.

Gratis deelname
Iedereen van de doelgroep is van harte welkom 
en deelname is gratis!
Vooraf aanmelden is niet nodig, loop gewoon 
binnen om mee te doen.

Meer informatie
Kijk op:
www.beweegcollectiefmookenmiddelaar.nl / 
ontmoetroute 

Of neem contact op met Beweegcoach Senioren 
Marian Schijf via beweeg-menm@xs4all.nl of 
bel naar 06 - 13 26 05 71.

Doe mee met de ONTMOETROUTE



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

Het vergaderschema tot en met 16 september ziet er als volgt uit:
• Gecombineerde Commissie Samenleving en Grondgebied: 
 Woensdag 9 september om 19.15 uur
• Commissie Begroting en Rekening: 
 Woensdag 9 september om 21.00 uur
• Raadsvergadering: 
 Woensdag 16 september om 19.30 uur

Spreekrecht
Wilt u in de raads- en/of commissievergaderingen 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: 06-50165025 of 
griffier@mookenmiddelaar.nl, onder vermelding van uw naam, adres en 
telefoonnummer. 

COMMISSIEVERGADERINGEN 9 SEPTEMBER:
Op de agenda van de Gecombineerde Commissie Samenleving en Grond- 
gebied staan de volgende onderwerpen:
• Regionale woonvisie Noord-Limburg
• Onderzoek puingranulaat
• Coördinatieregeling Middelweg 98-100 Molenhoek

De onderwerpen voor de Commissie Begroting en Rekening zijn:
• Zomerrapportage 2020

Bovenstaande onderwerpen worden eveneens behandeld in de raadsver-
gadering van 16 september. 

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
• Lodewijkstraat 12 Mook kappen 7 houtopstanden.
• Rijksweg 16b Molenhoek aanleggen ondiepe vijver.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
• Prinses Beatrixstraat 12 Mook plaatsen dakkapellen op beide dakvlakken. 
• Eikenlaan 15 Molenhoek plaatsen van een overkapping.

MELDINGEN (SLOOP)
• Kleineblokstraat 4 Mook asbestsanering woning.
• Pastoor Fabritiusstraat 14 Mook verwijderen van asbestgolfplaten van 
 de berging/garage.
• Kerkstraat 33 Mook asbestverwijdering uit woning.
• Lindenlaan 5 Molenhoek verwijderen van asbest uit dakbeschot en  
 kelder van woning.

VERLEENDE APV-VERGUNNING
• Ophangen spandoek t.b.v. Molenhoeks Makkie op 18 oktober 2020  
 door Stichting Molenhoeks Makkie.

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 ‘Middelweg 12a, Molenhoek’ met de hierbij be-
horende stukken per 7 september 2020 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.MIDDELWEG12A-ON01. 

Initiatiefnemer is voornemens om op de locatie Middelweg 12a te  
Molenhoek de bestemming te wijzigen (conform het huidige gebruik) 
naar ‘Wonen’. Achter de bestaande woning wordt een tweede vrijstaan-
de woning mogelijk gemaakt. Daartoe wordt de locatie gesplitst in twee 
woonpercelen.  

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 een mondelinge 
zienswijze kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum via  
telefoonnummer 024 - 696 91 11 of via e-mail:
gemeente@mookenmiddelaar.nl.  

VERORDENINGEN
Op 11 juni 2020 heeft de gemeenteraad de Bomenverordening 2020 
vastgesteld. Op 1 september 2020 is de verordening ingegaan.

Voor de bekendmaking van de vastgestelde verordeningen verwijzen wij 
u naar: https://zoek.officielebekendmakingen.nl. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum via telefoonnum-
mer 024 - 696 91 11 of e-mail: gemeente@mookenmiddelaar.nl

WAAROVER PRATEN WIJ

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.

Informatie Corona virus
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Bezorgklachten verspreiding 
Gemeentenieuws

De verspreiding van het krantje ‘Gemeentenieuws’ vindt plaats in 
Mook en Middelaar op vrijdag en zaterdag en is een verantwoorde-

lijkheid van de krant zelf en niet van de gemeente. 

Met bezorgklachten kunt u zich melden bij het Gemeentenieuws via 
telefoonnummer 0481 - 46 47 70 of via 

www.gemeentenieuwsonline.nl. 

Overigens is het blad ‘Gemeentenieuws’ ook te raadplegen als e-paper:
https://groesbeek.gemeentenieuwsonline.nl/krantenarchief


