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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

INFORMATIEPAGINA

TER SPRAKE

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
• Kopseweg 4 Middelaar verbouw woonhuis. 
• Burchtstraat 34 Middelaar kappen boom in achtertuin

BUITEN BEHANDELING GELATEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING 
• Prinsenweg 31b Molenhoek plaatsen nieuw reclamebord aan de gevel. 

VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING
• Hoeveveld 43 Molenhoek plaatsen carport. 

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
• Eindweg 9 Middelaar plaatsen tijdelijke woonunit. 
• Iepenhof 8 Molenhoek plaatsen dakkapel op voor- en achterzijde van de woning. 

VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING
• De Zandberg (MOO00-A-6595) Mook plaatsen hekken en platforms bij de MTB-paden. 

BASISREGISTRATIE ADRESSEN EN GEBOUWEN
• Op respectievelijk 4 en 16 augustus heeft de BAG-beheerder - Geo-coördinator de volgende 
  huisnummers toegekend: 
 - Eindweg 7a te Middelaar
 - Eindweg 7b te Middelaar

VERLEENDE GELUIDSONTHEFFING APV
• Voor extra geluid tijdens huwelijksfeest op 9 juni 20223 in Plasmolen.

Na een lange zomervakantie openen de  
eerste scholen maandag 29 augustus weer 
hun deuren. In de praktijk betekent dit meer 
verkeersdrukte en een ongevalspiek onder 
fietsende scholieren. 

Om te helpen deze piek terug te dringen, 
roept de gemeente Mook en Middelaar  
samen met Veilig Verkeer Nederland auto- 
mobilisten op om met gepaste snelheid te  
rijden en schoolzones en de schoolomgeving 
te mijden. 

Tips voor scholieren en hun ouders zijn het 
repareren van eventuele gebreken aan de 
fiets, het samen oefenen van de eventuele 
nieuwe schoolroute en vaker te voet of op de 
fiets naar school gaan.   

Aandacht voor veilige schoolstart 

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 bel-
len naar Imke Bonnamy: (06) 4101 8138. 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.  
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