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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 zaterdag 26 september 2020 is de snelle 
fietsroute MaasWaalpad open. Dat laten we niet 
ongemerkt voorbijgaan. De gemeenten Cuijk, 
Mook en Middelaar, Heumen en Nijmegen en de 
drie provincies nodigen u uit de fietsroute te  
verkennen. Langs de route staan tussen 12.00- 
15.00 uur de 7 organisaties met een kleine at-
tentie of een lekkernij.

MaasWaalpad
Het MaasWaalpad is een mooie nieuwe (fiets)
verbinding tussen de Campus Heyendaal in Nij-
megen en het treinstation in Cuijk. De route is 
vlak / niet heuvelachtig en heeft weinig obsta-
kels. Forensen, scholieren en toeristen kunnen 
sneller op de fiets naar werk, studie of verblijf-
plaats. Onderdeel van het MaasWaalpad is een 
nieuwe brug over de Maas, De Maasover. Deze 
rechtstreekse fietsbrug over de Maas levert fiet-
sers (van en naar Cuijk) 2,5 km winst op in ver-
gelijking met de route via de brug over de A73. 
De verwachting is dat veel forensen en scholie-
ren gebruik zullen maken van de brug.

De Maasover
Via een naamwedstrijd is de naam De Maasover 
gekozen. Acht inzenders stelden deze naam 
voor en ontvangen een prijs van provincie Gel-
derland. De brug heeft ook een voetpad zodat 
ook wandelaars de oversteek tussen de toeris-
tische trekkers het ‘Rijk van Nijmegen‘ en het 
‘Land van Cuijk’ kunnen maken.

Gezellig fietsen
In verband met Corona zien de samenwerkende 
provincies en gemeenten af van een officiële 
opening. Om de ingebruikname van de route 
niet ongemerkt voorbij te laten zijn er die dag 
tussen 12.00 en 15.00 uur stands waar een 
lekkernij of een kleine attentie wacht van de 
samenwerkende organisaties. Er is geen vaste 
starttijd en iedereen kan starten op een wille-
keurige plek langs de route. 

Stands
Op zeven locaties kunt u stoppen voor een aar-
digheidje van de betrokken overheidsinstanties.
1. Provincie Gelderland: 
 Nijmegen (Heyendaal) bij campus, Holwerda- 
 pad
2. Gemeente Nijmegen: 
 Nijmegen, bij de atletiekbanen 
3. Gemeente Heumen: 
 Malden, bij de Heemtuin
4. Provincie Limburg: 
 Molenhoek, bij Bagijnstraat
5. Gemeente Mook en Middelaar: 
 Mook, bij de fietsbrug De Maasover
6. Gemeente Cuijk: 
 Cuijk, bij de fietsbrug De Maasover
7. Provincie Noord-Brabant: 
 Cuijk, bij treinstation

Ga fietsen! Snelle fietsroute MaasWaalpad open
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Vogels, zoogdieren en insecten maken graag 
gebruik van een nestkast. Niet alleen om in te 
nestelen, maar ook om in te slapen of te schui-
len. Door een nestkast op te hangen lok je veel 
dieren naar je eigen tuin, dit levert veel bedrij-
vigheid op. 

Nestkast voor vogels 
Elk diersoort heeft andere wensen, daarom stelt 
IKL nestkasten beschikbaar die afgestemd zijn 
op de wensen van de betreffende soort. Zo is 
de invliegopening van een nestkast voor vogels 
belangrijk, want deze bepaalt welke vogel wel 
of niet in een nestkast kan. De nestkast voor de 
koolmees heeft een ronde invliegopening aan 
de voorzijde. De koolmees is een van de meest 
voorkomende en opvallendste vogels in Neder-
land. De boomklever maakt juist gebruik van 
een nestkast met vierkante invliegopening aan 
de zijkant. Wist je dat de boomklever de enige 
inheemse vogel is die zowel naar boven als naar 
beneden kan klimmen? Hij klautert behendig 
alle richtingen uit op boomstammen.

Nestkast voor vleermuizen
Vleermuizen kunnen zelf geen nest maken en 
zijn afhankelijk van bestaande kieren en gaten 

om in weg te kruipen. Door toenemende toe-
passing van spouwmuurisolatie in woningen 
en gebouwen hebben vleermuizen het steeds 
moeilijker. De van nature beschikbare verblijfs-
mogelijkheden nemen steeds verder af. Een ge-
wone dwergvleermuis eet ongeveer 300 mug-
gen en andere kleine insecten in een nacht. 
Een fi jn dier om in je omgeving te hebben. Een 
vleermuiskast in je tuin trekt vleermuizen aan 
en is een goede vervanging voor de kieren en 
gaten.

Insectenhotel
Een insectenhotel trekt nuttige insecten aan. 
De meeste bezoekers van het hotel zijn wilde 
bijensoorten. Ze verzamelen stuifmeel en nec-
tar in de holletjes waar ze vervolgens een eitje 
leggen. Andere insecten zoals vlinders en lieve-
heersbeestjes komen ook af op het hotel en 
zullen een schuilplekje zoeken tegen de regen.

Bloemenmengsel
Een groot deel van onze voedselgewassen is 
afhankelijk van bestuiving. Bijen, hommels 
zweefvliegen en andere insecten zorgen voor 
deze bestuiving, Daarnaast hebben ze ver-
schillende inheemse plantensoorten nodig om 

voldoende voedsel binnen te krijgen. Bij de 
nestkasten ontvang je een meerjarig bloemen-
mengsel. Het bloemenmengsel bestaat uit ver-
schillende inheemse planten die zorgen voor 
een grote aantrekkingskracht op insecten. 

Bestellen
Wil je jouw steentje bijdragen aan het verhogen
van de biodiversiteit in de gemeente Mook en 
Middelaar?
Ga naar www.ikl-limburg.nl/regelingen/meer-
biodiversiteit-in-eigen-tuin-mook-en-middelaar 
en bestel een nestkast of insectenhotel met 
75% korting. 
De regeling staat open tot 27 september.

Help diersoorten, bestel een nestkast of insectenhotel met 75% korting

In de gemeente Mook en Middelaar staan op di-
verse locaties textielcontainers voor de inzame-
ling van textiel en oude kleding. Tevens wordt er 
sinds dit jaar vier maal per jaar (voorheen half- 
jaarlijks) huis-aan-huis ingezameld. 

Op donderdag 24 september a.s. wordt er inge-
zameld door Sympany. Zoals gebruikelijk ont-
vangt een plastic zak om oude kleding in aan te 
bieden of een sticker die u op een eigen plastic 
zak kunt plakken. U kunt de plastic zakken met 
textiel op 24 september a.s. vanaf 07.30 uur 
‘s morgens goed zichtbaar aan de kant van de 
weg zetten. 

Er zijn een aantal goede redenen om textiel ge-
scheiden in te zamelen. Ten eerste is het goed 
voor het milieu. Textiel is goed herbruikbaar en 
recyclebaar. Hergebruik spaart het milieu door 
vermindering van de hoeveelheid afval die ge-
stort wordt en de hoeveelheid nieuwe grond-
stoffen die gebruikt wordt voor productie van 
nieuwe kleding. Verder is recyclen goedkoper 
dan verbranden. Het gescheiden inzamelen en 
recyclen van textiel zorgt ervoor dat een grote 
afvalstroom niet verbrand hoeft te worden. Het 
is voor de gemeente Mook en Middelaar voorde-
lig om textiel apart in te zamelen aangezien het 
verbranden van textiel kosten voor de gemeente 
(en indirect voor u) met zich meebrengt en het 
recyclen niet.

De gemeente Mook en Middelaar start in sa-
menwerking met het Energiecafé Mook en 
Middelaar en de Stichting Duurzaam Mook en 
Middelaar een project naar aanleiding van een 
landelijke subsidieregeling (Regeling Reductie 
Energiegebruik). De doelstelling is energie-
besparing door kleine, maar effectieve maat-
regelen. Denk hierbij aan radiatorfolie, tocht-
strip, LED-lampen, etc.

We bieden woningeigenaren een mooie korting 
op energiebesparende producten en geven 
gratis energieadvies. Wil jij jezelf ontwikkelen 
en je dorpsgenoten helpen met dit advies? 
Word dan energiecoach!

Wat bieden we?
Je krijgt gratis een korte opleiding voor ener-
giecoach. Daarbij leer je alles over energie-

besparing en communicatie. Je maakt deel 
uit van een enthousiast team van medebewo-
ners. Je ontmoet nieuwe gezichten en vergroot 
je sociale netwerk. Daarnaast is er een kleine 
vergoeding op uurbasis.

Wat vragen we?
We vragen ongeveer 4 uur inzet per week. De 
precieze activiteiten worden in onderling over-
leg bepaald, maar bestaan veelal uit het thuis 
bezoeken van bewoners en deze adviseren en 
helpen met eenvoudige energiebesparende 
maatregelen.

Interesse?
Als je interesse hebt kun je een e-mail sturen 
naar info@energiecafemolenhoek.nl. 
We nemen dan contact met je op.

Inzameling textiel  Lijkt het je leuk om als energiecoach 
dorpsgenoten te helpen?



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
• De Hazelaar 6 te Molenhoek voor het plaatsen van een dakkapel.
• Bracamonteweg 14 te Mook voor het bouwen van een zwembad.

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
• Rijksweg 16d (voorlopig) te Molenhoek voor het bouwen van een vrij- 
 staande woning.
• Bracamonteweg 14 te Mook voor het aanleggen van een zwembad.
• Stiftstraat 9 te Molenhoek voor het plaatsen van een wilgentenen  
 schutting.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevings-
vergunningen zijn verleend:
• Het brandveilig in gebruik nemen van de hospice Cuijksesteeg 2 te  
 Mook. Verzenddatum is 8 september 2020.
• Het brandveilig in gebruik nemen van Sterrenschool EigenWijs Bouw- 
 steeg 1 te Middelaar. Verzenddatum is 8 september 2020.

Inzien:
De verleende omgevingsvergunningen met bijbehorende stukken liggen, 
met ingang van verzenddatum, tijdens openingstijden op het gemeente-
huis ter inzage. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het 
KlantContactCentrum op telefoonnummer 024 - 696 91 11 of via e-mail 
gemeente@mookenmiddelaar.nl. 

Beroep:
Belanghebbenden die ten aanzien van het ontwerpbesluit tijdig hun 
zienswijze hebben ingediend of belanghebbenden die redelijkerwijs niet 
kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend, kunnen tegen 
de genomen besluiten beroep instellen bij de Rechtbank Limburg. De 
termijn voor het indienen van beroep bedraagt zes weken en vangt aan 
de dag na verzending van het besluit. Beroep kunt u schriftelijk indienen 
bij de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ 
Roermond of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Be-
roep schorst de werking van het besluit niet. Hiervoor kan de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Limburg, via voornoemd adres of digitaal, 
worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. 

WET RUIMTELIJKE ORDENING
Burgemeester en wethouders van de gemeente Mook en Middelaar ma-
ken bekend dat de gemeente op 10 september 2020 een anterieure 
overeenkomst, als bedoeld in artikel 6.24 lid 3 Wet ruimtelijke ordening, 
is aangegaan voor de ruimtelijke ontwikkeling op het perceel van de Sta-
tionsstraat 46 te Molenhoek, kadastraal bekend als Mook en Middelaar, 
sectie A, nummer 6129.

Inzage
Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening vanaf 21 
september 2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het 
gemeentehuis in Mook.

Zienswijzen / bezwaren
Tegen de gesloten anterieure overeenkomst en de zakelijke beschrijving 
staat geen bezwaar of beroep open.

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

UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om een omgevingsvergun-
ning te verlenen voor het bouwen van twee aaneen gebouwde woningen 
aan de Stationsstraat, ongenummerd, in Molenhoek, kadastraal bekend 
als Mook en Middelaar, sectie A, nummer 6129. Het ontwerpbesluit met 
bijbehorende stukken ligt per 21 september 2020 op het gemeentehuis 
ter inzage. De stukken zijn ook digitaal te bekijken op: 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is:
NL.IMRO.0944.STATIONSSTRAAT46-ON01.

Zienswijze
Eenieder wordt in de gelegenheid gesteld tegen het ontwerpbesluit zijn of 
haar zienswijze kenbaar te maken. Een zienswijze dient u binnen zes we-
ken na de datum van terinzagelegging in te dienen. Het kenbaar maken 
van uw zienswijze kan schriftelijk of mondeling op afspraak. 

Informatie
Voor meer informatie of een afspraak voor een mondelinge zienswijze 
kunt contact opnemen met het KlantContactCentrum op telefoonnum-
mer 024 - 696 91 11 of via e-mail gemeente@mookenmiddelaar.nl. 

ALGEMEEN AANWIJZINGSBESLUIT EN NADERE REGELS APV 2020 DOOR DE 
BURGEMEESTER EN HET COLLEGE AANGENOMEN 
In hun gezamenlijke vergadering van 25 augustus 2020 hebben de bur-
gemeester en het college van burgemeester en wethouders het Algemeen 
aanwijzingsbesluit en nadere regels APV 2020 aangenomen. In dit aan-
wijzingsbesluit worden plaatsen aangewezen waar de regels van de APV 
al dan niet van toepassing zijn. Voorts zijn ten aanzien van bepaalde be-
voegdheden nadere regels in dit besluit opgenomen. Het aanwijzingsbe-
sluit en de nadere regels zijn digitaal raadpleegbaar via: 
www.officielebekendmakingen.nl maar kunt u ook komen inzien op het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 6 te Mook. Het aanwijzingsbesluit 
en de nadere regels zijn in werking getreden op 12 september 2020. 

WET RUIMTELIJKE ORDENING - RECTIFICATIE BEKENDMAKING
In de Ter Sprake van 11 september jl. is in de bekendmaking Wet Ruim-
telijke Ordening, over de terinzagelegging van het ontwerpbestemmings-
plan ‘Reconstructie N271 Mook - Milsbeek’, een foutje geslopen. 

Het plan identificatienummer waarmee u de stukken kunt bekijken op 
www.ruimtelijkeplannen.nl stond niet goed vermeld. Het juiste nummer is 
NL.IMRO.0944.ReconstructieN271-ON01. Zie voor meer informatie over 
het ontwerpbestemmingsplan de gemeentelijke website.

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

11 september 2020


