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TER SPRAKE

Kijk niet weg! Meld verdachte situaties
De burgemeesters van de 8 Noord-Limburgse 
gemeentes hebben op 14 juni de ‘Kijk Niet 
Weg! campagne’ gelanceerd. Een campagne 
waarmee we mensen oproepen om niet weg te 
kijken en verdachte situaties te melden bij de 
politie via 0900 8844, of:
www.meldmisdaadanoniem.nl of 0800 7000.

Wat is ondermijning? 
Wanneer criminelen gebruik maken van 
legale diensten en zaken om hun illegale 
praktijken uit te voeren, noemen we dat ‘on-
dermijning’. Criminelen kunnen niet al hun 
activiteiten ondergronds uitvoeren en mis-
bruiken daarom vaak onze samenleving. Het 
is belangrijk dat u als inwoner weet wat de 
effecten zijn van ondermijning en de impact 
die het kan hebben op uzelf, familie en uw 
leefomgeving. Criminelen maken ook handig 
gebruik van het feit dat maar weinig men-
sen verdachte situaties melden. Zo kunnen 
zij steeds verder gaan en verstoren zij de 
maatschappij meer en meer. Ook bij u in de 
buurt. 

Bij ondermijning en georganiseerde crimina-
liteit kunt u denken aan:
• Stroomstoringen in uw buurt door illegaal  
 afgetapte stroom 
• Brand- en instortingsgevaar door onprofes-

 sioneel aangelegde installaties 
• Afvoer van chemische stoffen op uw grond,  
 met veel milieuschade en hoge kosten tot  
 gevolg 
• Oneerlijke concurrentie voor de hardwer- 
 kende (lokale) ondernemer 
• Gevaarlijke stoffen in ons drinkwater door  
 dumpingen van drugsafval 

Verdachte signalen 
Criminele activiteiten in de bovenwereld vin-
den dus vaak onopgemerkt en uit het zicht 
plaats. Maar als u weet waar u op moet let-
ten ziet, hoort en ruikt u wellicht meer dan u 
doorheeft. Wat valt u op als u door uw buurt 
loopt, fietst of rijdt? 
• Het bedrijf waar nooit klanten komen of  
 waar u alleen contant kunt betalen 
• De winkel die altijd gesloten is 
• Het gebouw waar alleen ’s avonds en ’s  
 nachts mensen zijn 
• Het gebouw waar een vreemde lucht hangt  
 en/of rook uit vreemde plekken komt 
• De buurtbewoner met een klein huurhuis  
 maar met veel dure uitgaven 
• De jongere zonder (bij)baan maar wel een  
 luxe levensstijl 
• Patsergedrag (onverklaarbaar dure auto’s,  
 kleding en sieraden) 
• De woning die bewoond wordt door veel  

 meer personen dan passend, waarbij de  
 bewoners weinig vrijheid lijken te hebben,  
 de woning slecht onderhouden is en er  
 veel vuilnis is 

Bij deze situaties is het belangrijk niet weg 
te kijken en dit te melden bij de politie  

0900 - 8844 of Meld Misdaad Anoniem via 
www.meldmisdaadanoniem.nl / 0800 7000.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de campagne? Volg 
‘Kijk Niet Weg NL’ dan via sociale media of 
kijk op www.kijknietweg.eu 

Sjors Sportief & Sjors Creatief in Mook en Middelaar
Oproep aan sport- en cultuuraanbieders om zich aan 
te melden

Door Sjors Sportief & Sjors Creatief ontdekken kinderen de diverse sportieve en culturele ac-
tiviteiten binnen onze gemeente. Sjors is een regelrechte ‘hit’ onder de basisschooljeugd. Alle 
aanbieders krijgen de mogelijkheid om hun activiteiten te promoten op de website en in het 
kleurrijke Sjorsboekje.

Sjors bestaat uit een gebruiksvriendelijk digitaal inschrijfsysteem voor kinderen en aanbieders. 
Alle kinderen uit het basisonderwijs ontvangen aan het begin van het nieuwe schooljaar het 
Sjorsboekje. Via het boekje en de website kunnen de leerlingen zich vrijblijvend inschrijven 
voor sporten of creatieve activiteiten waarmee ze willen kennismaken.

Meld jouw activiteit aan!
Sjors is een goede promotie voor uw vereniging/organisatie! Meld daarom voor 1 juli 2022 uw 
kennismakingsactiviteit aan via www.movemookenmiddelaar.nl

MOVE
MOVE organiseert en faciliteert verschillende cultuur-, sport- en beweegstimuleringsprojecten 
in samenwerking met lokale partners. Wij maken slimme verbindingen met het onderwijs, kin-
deropvang, welzijn, buurt en zorg en zetten zo cultuur, sport en beweging in als doel en middel 
om een gezonde en actieve leefstijl te stimuleren. 

Meer informatie?
Neem contact op met de MOVE Projectcoördinator via debby.poels@mookenmiddelaar.nl

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

Start sloopwerkzaamheden gezondheidscentrum Mook

Het voormalige gezondheidscentrum aan de Groesbeekseweg 12 / Kon. Julianastraat 1 in Mook 
wordt gesloopt. De sloopwerkzaamheden starten in week 27. Er wordt gewerkt op werkdagen 
tussen 07.00 en 17.00. Heeft u vragen m.b.t. deze werkzaamheden dan kunt u contact opnemen 
met Van Kesteren via het algemene telefoonnummer 024 - 397 54 54.
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Route donderdag 21 juli 2022
De wandelaars komen omstreeks 06.00 uur 
vanuit Heumen onze gemeente binnen en 
lopen via de Spijkerweg, Rijksweg N271, 
Maasdijk, terrein Maasstaete, De Hove 
naar het Raadhuisplein. De 30 km. lopers 
verlaten hier via de Groesbeekseweg onze 
gemeente. De 40 en 50 km. lopers vervol-
gen hun weg via de Kerkstraat, Kanaalweg, 
Cuijksesteeg, Meulenbroekstraat, Lamber-
tusweg, Elzenstraat, Witteweg, Muldershof-
weg, Zevenbergseweg, Schildersweg richting 
Milsbeek. Al deze wegen zijn afgesloten van 
05.00 uur tot 12.00 uur.

Wegafsluitingen
Tijdens de doortocht over de Rijksweg N271 
is de westelijke rijbaan, tussen de Spijkerweg 
en Maasdijk, afgesloten voor het verkeer. Het 
verkeer wordt door de politie over de ande-

re rijbaan geleid, zodat doorgaand verkeer  
mogelijk blijft. De Groesbeekseweg is vanaf 
± 09.30 uur tot 13.00 uur afgesloten voor 
het verkeer. Groesbeek is dan alleen be-
reikbaar via Nijmegen. Lokaal verkeer met 
bestemming de Bisselt kan via de Papen-
bergseweg en Avillaweg het gebied bereiken.  
De slagbomen aan het begin van deze wegen 
verwijderen wij tijdelijk. 

Route vrijdag 22 juli 2022
Tussen 08.00 uur en 15.00 uur lopen de 
wandelaars vanuit Cuijk via de pontonbrug 
over de Maas en de Cuijksesteeg, Kanaal-
weg, Kerkstraat, Raadhuisplein, vanaf het 
gemeentehuis via de Rijksweg N271 naar 
Nijmegen. Deze wegen zijn afgesloten van 
07.00 uur tot 16.00 uur. Houd u er reke-
ning mee dat deze straten dan niet met de 
auto bereikbaar zijn. Om de doorgang voor 

de wandelaars te garanderen is parkeren op 
de route c.q. in de parkeervakken niet toe-
gestaan. 
Wij verzoeken u vriendelijk hier rekening mee 
te houden en uw auto op tijd ergens anders 
buiten de wandelroute te parkeren. De ge-
meente maakt zo nodig gebruik van de weg-
sleepregeling. Vrijdag is Molenhoek bereik-
baar via Groesbeek. 

Verwelkom de lopers
Om de lopers feestelijk te verwelkomen vra-
gen wij iedereen die aan de route woont om 
de vlag uit te hangen of om bijvoorbeeld slin-
gers op te hangen.

Festiviteiten Raadhuisplein te Mook 
Restaria de Plataan organiseert op donder-
dag- en vrijdagochtend de feestelijke ont-
vangst van de lopers op het Raadhuisplein 
in Mook.

Feestterrein Astrantia te Middelaar 
Sportvereniging Astrantia plaatst een tent 
van donderdag 21 juli tot en met vrijdag 
22 juli 2022 aan de Cuijksesteeg voor di-
verse festiviteiten tijdens de doortocht van 
de wandelaars. Ook op de hoek Elzenstraat- 
Witteweg staat op donderdag een tent van 
Astrantia.

Festiviteiten Parkeerterrein Muldershofweg 
te Plasmolen 
Op donderdag 21 juli 2022 doen de wande-
laars Plasmolen aan. Op het parkeerterrein 
op de Muldershofweg is door Grand café ‘De 
Malle Jan’ vanaf 6.30 uur een terras met 
muziek ingericht. Het parkeerterrein ligt aan 
de route en is daarom tijdens de doortocht 
afgesloten voor het verkeer. 

GEEN Vuurwerk 
Er is dit jaar geen vuurwerkevenement. 

Proefsluiting pontonbrug 
Op donderdagavond 21 juli vindt de inmid-
dels traditionele proefsluiting van de ponton-
brug over de Maas plaats. Militairen leggen 
rond 18.00 uur de brug ter hoogte van de 
veerstoep in Middelaar. De openingscere-
monie van de pontonbrug wordt gedaan 
door de burgemeesters van gemeente Land 
van Cuijk en gemeente Mook en Middelaar. 
Daarna kunnen belangstellenden via de pon-
tonbrug de overkant van de Maas bezoeken. 
Omstreeks 19.30 uur wordt de brug weer 
weggehaald. Vrijdagochtend rond 07.00 uur 
wordt de brug opnieuw gelegd, zodat de dui-
zenden vierdaagse wandelaars vanuit Cuijk 
de Maas kunnen oversteken. 

De vierdaagse in gemeente Mook en Middelaar

Omleidingsroute om proefsluiting pontonbrug 
te zien
Als u een kijkje wilt nemen bij de proefslui-
ting van de pontonbrug op donderdag of de 
doortocht op vrijdag dan moet u rekening 
houden met een omleidingsroute voor au-
toverkeer vanaf Mook. Op de Cuijksesteeg 
ter hoogte van de brug/keersluis is een inrij-
verbod ingesteld. Het verkeer dat de eve-
nementen wil bezoeken wordt omgeleid via 
de Meulenbroekstraat, Lambertusweg en 
Elzenstraat naar de Veerstraat. Deze maat-
regel geldt op donderdag 21 juli vanaf 17.00 
uur tot 22.00 uur en op vrijdag 22 juli vanaf 
06.00 tot 16.00 uur. Aan het eind van de 
Veerstraat is een GRATIS parkeerterrein in-
gericht. Mede namens de hulpdiensten vra-
gen wij u vriendelijk uw auto hier te parkeren. 
Zowel op de Cuijksesteeg als de Veerstraat 
zijn een algeheel parkeerverbod en weg-
sleepregeling van kracht, zodat de doorgang 
van hulpdiensten open blijft. 

Gewijzigde vaartijden veerpont 
De veerpont tussen Cuijk en Middelaar is op 
donderdagavond alleen via de Cuijksesteeg 
(Mookse kant) bereikbaar voor voetgangers 
en fietsers. Op vrijdag is de veerpont niet 
bereikbaar. Exacte vaartijden vindt u op de 
website www.tonpaulusveerbedrijf.nl 

Gewijzigde busroute tijdens de Vierdaagse 
Tijdens de Vierdaagse rijden de bussen van 
lijn 83, Venlo-Nijmegen v.v. volgens een ge-
wijzigde dienstregeling. Voor informatie over 
het openbaar vervoer kunt u het Reisinfor-
matienummer bellen, tel: 0900-9292. Voor 
actuele reisinformatie kunt u eveneens inter-
netpagina www.9292ov.nl raadplegen. 

Openingstijden 
gemeentehuis

Het gemeentehuis is tijdens de vierdaagse 
op donderdag 21 juli geopend volgens de 
normale openingstijden. Op vrijdag 22 juli 

is het gemeentehuis gesloten.

Nieuwe fotowedstrijd “thuis in mijn gemeente”
Deze week verschijnt het nieuwe 
gemeentemagazine. Dit magazine 
vervangt de gemeentegids. Op 
de voorkant staat de foto van de 
winnaar van onze jaarlijkse foto-
wedstrijd: de Heumense schans 
door Elly de Haan. Het thema was  
“alleen samen”. 

In het magazine vindt u ook veel 
andere inzendingen. En: een 
oproep voor een nieuwe foto-
wedstrijd. Thema: thuis in mijn 
gemeente. We zouden het mooi 
vinden als u een inkijkje geeft in 
uw dagelijks leven. Een foto van 
een plek of een gebeurtenis die 
typisch is voor uw leven in Molen-
hoek, Mook, Plasmolen of Midde-
laar. Als u mensen fotografeert, 
vergeet dan niet toestemming te 
vragen. 

Meer informatie over de fotowed-
strijd - inclusief de spelregels - 
vindt u op: 
w w w.m o o ke nmidd e l a a r. n l /
doe-mee-aan-de-fotowedstrijd- 
20232024 

Gemeenten Mook en Middelaar en Gennep van start met 
Kerkenvisie
De Minister van Onderwijs, Cultuur en We-
tenschap stelt middelen beschikbaar voor 
het opstellen van een kerkenvisie. Doel: het 
behoud van kerkgebouwen, monumentaal 
en niet-monumentaal. Hiervoor moeten alle 
kerkgebouwen in samenhang worden gezien. 
Van alle tijden en alle geloven. Voor de ge-
meenten Mook en Middelaar en Gennep een 
mooie kans om de dialoog met de kerkgenoot-
schappen te starten en samen de toekomst te 
verkennen. 

De meeste kerken staan van oudsher mid-
denin de samenleving. Ze vormen de kernen 
van onze dorpen en steden. Als bakens in 
het landschap gaat het vaak om bijzondere 
bouwwerken, veelal met een monumenten-
status. De gemeenten Mook en Middelaar en 
Gennep kennen een overwegend Rooms-Ka-
tholiek kerkenlandschap. In beide gemeen-
ten is er een samenwerkingsverband actief 
tussen de parochies Ven-Zelderheide, Otter-
sum, Milsbeek, Middelaar, Mook, Molenhoek 
(VOMMMM). Gennep kent nog twee kerken 
die onder de Norbertusparochie vallen en 
de kerk in Heijen heeft een eigen parochie. 
Verder bevinden zich in Gennep een Protes-

tantse kerk, een Molukse Evangelische kerk 
en een Moskee. Bij het opstellen van de ker-
kenvisie worden de belangen van alle betrok-
ken partijen (eigenaren, gemeenten, burgers 
en erfgoedorganisaties) onderling gehoord 
en gewogen. Hierbij is ook een rol voor de 
dorps- en wijkraden weggelegd. In gezamen-
lijkheid wordt zo een duurzaam toekomstper-
spectief ontwikkeld voor de kerkgebouwen. 
“We gaan eerst de dialoog op gang brengen. 
De kerkenvisie is hier het middel voor. Zo 
brengen we ook de behoeften en opgaven in 
beeld rondom het religieuze erfgoed in beide 
gemeenten.”

Het Gelders Genootschap zal, namens beide 
gemeenten en in samenwerking met eigena-
ren, bewoners en betrokkenen, de Kerken-
visie opstellen. Dit traject zal in de tweede 
helft van 2022 van start gaan. Om een beeld 
te krijgen van wat er speelt in en rondom de 
kerken en parochies zullen zij, na het starto-
verleg van augustus, contact opnemen met 
de kerkbesturen. Over hoe de planning en 
het traject er gaan uitzien en wanneer het 
eindproduct wordt verwacht, volgt later meer 
informatie. 
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OPENBARE BEKENDMAKINGEN
De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op 
onderstaande adressen. Aanvullende informatie kunt u vin-
den op www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad
De bekendmakingen liggen 6 weken ter inzage in het Klant-
ContactCentrum van het gemeentehuis, informatie over mel-
dingen kunt u ook daar verkrijgen. U moet hiervoor wel een 
afspraak maken.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
• Mozartstraat 18 te Molenhoek voor het plaatsen van een  
 dakkapel op het achterdakvlak. 
• Rijksweg 119-123 te Mook voor het plaatsen van een vrij- 
 staande entresolvloer in een supermarkt. 

VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING
• Lambertusweg 15 te Middelaar voor de ontwikkeling  
 van een recreatieterrein. 
• Lodewijkstraat 32 te Mook voor verbouwing van het  
 woonhuis. 

VERLEENDE APV-VERGUNNING
• 28 juli 2022 voor rookmeldercampagne door 
 Veiligheidsregio in Winkelcentrum Molenhoek.
• 21 en 22 juli voor Vierdaagse activiteiten door S.V.  
 Astrantia in Middelaar.

VERLEENDE GELUIDSONTHEFFING APV
• Geluidsontheffing nabij ingang Maasstaete tijdens  
 doortocht Vierdaagse 22 juli 2022.
• Elzenstraat en Cuijksesteeg voor Vierdaagse activiteiten  
 op 21 en 22 juli 2022 door S.V. Astrantia. 

www.mookenmiddelaar.nl                          @MookMiddelaar                          www.facebook.com/gemeentemookmiddelaar 
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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 hierover (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 op de webshop van: www.woonwijzerwinkel.nl dan gaat Energie- 
 café graag met u in gesprek (ook aan de keukentafel).
 Meld u bij menno.arendz@energiecafemookenmiddelaar.nl of 06 - 54 30 62 48. 
• 25 juni: inloop voor hulp bij bestellen van uw € 75,00 tegoed. Digicafé, LOP Molenhoek, 10.30 tot 12 uur. 
• 11 juli, 15 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 van uw tegoed van € 75,00, Molenhoekdag 
• 15 september: 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

https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad
https://maasburen.nl/pagina/energiecafe

