
Gemeentehuis bezoekadres: Raadhuisplein 6, Mook Postadres: postbus 200, 6585 ZK Mook 
Tel. KCC: 024 - 696 91 11 Fax: 024 - 696 19 39 - E-mail: gemeente@mookenmiddelaar.nl

5 augustus 2022

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

INFORMATIEPAGINA

TER SPRAKE

Fittesten in de dorpskernen!

Samenfit, een project van het Beweegcollectief Mook en Middelaar, gaat weer fittesten orga-
niseren. 

Wilt u weten hoe fit u bent en wilt u aansluitend advies krijgen over wat u kunt doen om te 
gaan bewegen op uw niveau? Dan bent u van harte welkom op de volgende data: 
• 31 augustus in de Grote Lier in Molenhoek van 15.00 - 19.00 uur;
• 1 september in de Koppel in Middelaar van 16.00 - 20.00 uur; 
• 3 september in ’t Môks Café van 11.00 - 14.00 uur. 

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@imkebonnamy-sport.nl of te 
bellen naar Imke Bonnamy: 06 - 41 01 81 38. Wilt u meer informatie? We staan u graag te 
woord! We zoeken tevens nog vrijwilligers om mee te helpen bij de fittesten. De fittest is gratis 
en wordt onder begeleiding van een fysiotherapeut gedaan.  

www.mookenmiddelaar.nl                          @MookMiddelaar                          www.facebook.com/gemeentemookmiddelaar 

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 gemeente-
huis, informatie over meldingen kunt u ook daar verkrijgen. U moet hiervoor wel een afspraak 
maken. Met betrekking tot aanvragen omgevingsvergunning dient u er rekening mee te houden 
dat wij alleen inzage verschaffen in het ingediende aanvraagformulier omdat de onderliggende 
stukken vaak nog niet compleet of definitief zijn en nog kunnen wijzigen. Deze stukken kunt u 
inzien op het moment dat we een beslissing hebben genomen op de aanvraag.

BINNENGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
• Rijksweg 121 (nieuwe Jumbo supermarkt) Mook voor het plaatsen van een condensor op  
 het dak. 
• Eindweg 7a (voorlopig) Middelaar nieuwe woning met inrit/uitweg. 
• Rijksweg 56 Mook nieuwbouw mantelzorgwoning. 

VERLEENDE APV-VERGUNNING
• 24 t/m 28 augustus 2022 kermis in Mook door firma Sterrenberg.
• Exploitatievergunning voor HY Wok to go, Prinsenweg 29 Molenhoek.

MELDING SLOOP
• Koningin Julianastraat 9 Mook asbestverwijdering van plafondplaten van de garage. 
• Prinses Beatrixstraat 20 Mook asbestverwijdering uit het zadeldak van de woning. 

VERLEENDE GELUIDSONTHEFFING APV
• Voor extra geluid tijdens bedrijfs-BBQ op 24 augustus bij Coatinc Mook te Mook.

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 ontwerpbestemmingsplan “Voordijk 3, Midde-
laar” met de hierbij behorende stukken per 8 augustus 2022 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.VOORDIJK3-ON01 
Initiatiefnemer is voornemens om op de locatie Voordijk ongenummerd, naast Voordijk 1, één 
levensloopbestendige woning met tuin te realiseren en het perceel verder als natuur te ont-
wikkelen. De bestaande bestemming wordt hiertoe omgezet naar Wonen en Natuur.  

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 op-
nemen met het KlantContactCentrum via telefoonnummer 024 - 696 91 11 of via e-mail  
gemeente@mookenmiddelaar.nl 

MANDAATBESLUIT MOOK EN MIDDELAAR 2022 AANGENOMEN 
In hun vergadering van 19 juli 2022 hebben burgemeester en wethouders het Mandaatbe-
sluit Mook en Middelaar 2022 aangenomen. Dit mandaatbesluit vervangt het mandaatbesluit 
Mook en Middelaar 2021. Het mandaatbesluit is digitaal raadpleegbaar via: 
https://lokaleregelgeving.overheid.nl maar kunt u ook komen inzien op het gemeentehuis aan 
het Raadhuisplein 6 te Mook. Het mandaatbesluit is in werking getreden 1 dag na publicatie 
in het elektronisch gemeenteblad en werkt terug tot 1 juli 2022.

Krachten bundelen voor een veilig buitengebied
Sinds oktober 2021 wordt er, onder begeleiding van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en 
Veiligheid (het CCV), gewerkt aan het Keurmerk Veilig Ondernemen in het Buitengebied. 

Wilt u weten welke stappen al zijn gezet en wat er nog gaat gebeuren om het keurmerk te 
behalen? Kijk op onze website en lees meer over hoe we onze buitengebieden veilig houden.  
www.mookenmiddelaar.nl/krachten-bundelen-voor-veilige-buitengebieden
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