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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
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TER SPRAKE

Provinciale bijdrage voor woningbouw en leefbaarheid Molenhoek Zuid
We krijgen als gemeente een bijdrage van 
de Provincie Limburg voor de realisatie van 
sociale en middeldure huurwoningen binnen 
de nieuwe woonwijk Molenhoek Zuid. Hier-
voor ondertekenden gedeputeerde Lia Roefs 
en wethouder Ton Herings woensdag 8 juni 
een samenwerkingsagenda in het kader van 
Kwaliteit Limburgse Centra. Met deze onder-
steuning wil de Provincie een bijdrage leve-
ren aan de versnelling van de woningbouw en 
aan het leefklimaat voor de bewoners.

Duwtje in de rug
Gedeputeerde Lia Roefs: “Ik ben blij dat we 
met dit duwtje in de rug de gemeente Mook 
en Middelaar helpen om het plan voor de 
woningbouw Molenhoek Zuid van de teken-
tafel naar de uitvoering te brengen. Net als 
in heel Limburg is ook in Mook en de hele 
regio rondom Nijmegen sprake van een hoge 
druk op de woningmarkt. Met dit plan wordt 
daarin weer lucht gebracht voor doelgroepen 
als starters en senioren en slaan we de han-
den ineen voor de juiste woning, op de juiste 
plaats op het juiste moment.”

Plan voor 250 woningen
In het door de gemeente vastgestelde plan 
is sprake van een woonwijk van ongeveer 

Al 15 jaar zet Stichting Taxus Taxi zich met hart en ziel in 
voor de strijd tegen kanker door taxussnoeisel in te zame-
len. Elk jaar bieden duizenden donateurs hun snoeisel aan 
dat vervolgens wordt gebruikt voor chemotherapie. 

Na veel rekenwerk en overleg heeft de stichting besloten 
de inzameling een jaar over te slaan. De kosten voor het 
inzamelen en verwerken van het snoeisel zijn op dit mo-
ment te hoog. Daarnaast liggen bedrijven die het snoeisel 
verwerken steeds weer stil door Corona. Hierdoor kunnen 
zij geen nieuw snoeisel aannemen. 
Kijk voor meer informatie op www.taxustaxi.nl 

250 woningen. Het gaat daarbij om onge-
veer 140 grondgebonden woningen en 110 
appartementen. Binnen het plan staan duur-
zaamheid en ambitie voor energieneutraliteit 
centraal. Daarnaast wordt er invulling gege-
ven aan klimaatadaptatie en biodiversiteit, 
duurzame mobiliteit en circulariteit. De pro-
vinciale bijdrage aan dit plan komt vanuit het 
Kader Kwaliteit Limburgse Centra en richt 
zich op realisatie van ten minste 50 sociale 
huurwoningen en 25 middenhuur woningen. 

Sluitende financiële dekking
In totaal zal met deze ontwikkelingen circa 
€ 70 miljoen worden geïnvesteerd in de ge-
meente. De gemeente Mook en Middelaar 
draagt € 280.000,- bij. Om bovengenoemde 
ontwikkelingen integraal mogelijk te maken 
is het college van Gedeputeerde Staten be-
reid om een bedrag van € 200.000,- bij te 
dragen. Hiermee is er sprake van een sluiten-
de financiële dekking, en kan het plan verder 
richting realisatie worden gebracht. Feite- 
lijke bouwwerkzaamheden buiten (bouwrijp 
maken en start woningbouw) zijn in 2023 
voorzien.

 Gedeputeerde Roefs en wethouder Herings

Taxusinzameling start in 2023 weer op

Uitnodiging veteranendag 2022 Programma Energiecafé
• t/m oktober voor huurders: deze actie is verlengd
 U kunt nog steeds uw geschenkbon met een tegoed van € 75,00 besteden. Wilt u hier- 
 over (samen met uw buren) een adviesgesprek of wilt u weten hoe u uw energierekening  
 nog verder kunt verlagen? 

• Zoekt u hulp bij het bestellen van uw tegoed van € 75,00, kijk dan op de webshop van:
  www.woonwijzerwinkel.nl
 Dan gaat Energiecafé graag met u in gesprek (ook aan de keukentafel). 
 Meld u bij menno.arendz@energiecafemookenmiddelaar.nl of 06 - 54 30 62 48. 

• 11 juli, 8 augustus, 19.45 - 21.30 uur, LOP Molenhoek
 Vraag het de energiecoach. Ook voor een toelichting op de warmtescan. Open inloop, ook  
 voor huurders.

• 10 september: Informatie op de Duurzaamheidsdag in Gennep.
 
• 11 september: Informatie en hulp bij bestellen, Molenhoekdag.

• 15 september, thema-avond
 Thema-avond met diverse onderwerpen over energie besparen, uw rekening verlagen,  
 het verduurzamen van uw woning en opgedane ervaringen van uw buren. 
 Nadere informatie volgt.

Kijk voor meer informatie en voor de agenda op www.energiecafemookenmiddelaar.nl

Uitnodiging Themabijeenkomst Kwetsbaarheid
- Heeft u ook wel eens dat u zich kwetsbaar voelt?
- Hoe gaat u hier mee om?
- Wat kunt u inzetten of inschakelen om u minder kwetsbaar te voelen?
- Wilt u graag anderen ontmoeten en gezamenlijk uitwisselen over dit thema?

Kom dan naar deze themabijeenkomst over kwetsbaarheid in Molenhoek. De bijeenkomst wordt 
geleid door 2 ervaringsdeskundigen. 

Wanneer:  dinsdag 28 juni, 19.30 - 21.30 uur.
Locatie:  Gemeenschapshuis De Wieken, Esdoornlaan 5, Molenhoek.
Kosten:  er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst.
Meer informatie:  Jeroen via jeroen@ixtanoa.nl of 06 - 25 33 96 98.

Iedere maand organiseren we een themabijeenkomst. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld (ont)- 
moeten, zingeving, schaamte, mentaal gezond zijn. Maar geef vooral ook zelf aan waarover u 
het wilt hebben!

Op zaterdag 25 juni a.s. vindt in Den Haag de jaarlijkse Nederlandse Veteranendag plaats.  
Een speciale dag met aandacht en waardering voor Nederlanders die als soldaat in oorlogs- 
gebied of tijdens een vredesoperatie zijn of werden ingezet.

De gemeente Mook en Middelaar wil ook graag aandacht schenken aan deze dag en orga-
niseert op VRIJDAG 24 JUNI 2022 een bijeenkomst waar we de veteranen in het zonnetje 
zetten. Graag nodigen wij u en uw partner uit hierbij aanwezig te zijn: een mooi moment om
bij uw waardevolle verdienste als veteraan stil te staan.

Locatie en tijd
De bijeenkomst vindt plaats in Herberg Restaurant ‘t Zwaantje, Groesbeekseweg 106 
te Mook, waar u vanaf 10.30 uur wordt ontvangen met koffie en gebak.
Het programma eindigt rond 12.30 uur.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 21 juni aanstaande via telefoonnummer 
024 - 696 91 30 of per e-mail: bestuurssecretariaat@mookenmiddelaar.nl 
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OPENBARE BEKENDMAKINGEN
De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op onderstaande adressen. Aanvullende informatie 
kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad
De bekendmakingen liggen 6 weken ter inzage in het KlantContactCentrum van het gemeentehuis, informatie 
over meldingen kunt u ook daar verkrijgen. U moet hiervoor wel een afspraak maken.

BINNENGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
• Stationsstraat 32 Molenhoek voor een gevel- en constructieve wijziging aanbouw. 

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
• Knollenberg 25 Mook verbouw woning. 
• Bovensteweg 10a Mook realiseren keerwand aan straatperceelsgrens. 

MELDING SLOOP / ASBESTVERWIJDERING
• Groesbeekseweg 12 Mook asbestverwijdering t.b.v. de totaalsloop. 
• Groesbeekseweg 12 Mook totaalsloop bebouwing.
• Kampweg 6 Middelaar asbestverwijdering platen dakbeschot. 
• Stationsstraat 47 Molenhoek asbestverwijdering dakbeschot woning met aanbouw 
 en garage.

VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING
• Lindenlaan 63 Molenhoek voor uitbreiding bedrijfsruimte. 

VERLEENDE GELUIDSONTHEFFING APV
• Voor extra geluid tijdens huwelijksfeest op 24 juni in Mook.

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
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