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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

Hoe zet u uw grijze afvalcontainer aan de weg?
Dar leegt in onze gemeente de grijze restafvalcontainers met een zijlader. Een zijlader is een 
wagen met aan één kant een arm. De chauffeur kan met deze arm de container oppakken,  
legen en terugzetten. Hij kan de container alleen goed legen als de container goed aan de 
straat staat. Zet uw container op ophaaldagen vóór 7.30 uur op de juiste manier aan de straat:

• Zorg dat de deksel van de container dicht zit.
• Zet de container met de opening van de deksel naar de straat.
• Zet de containers naast elkaar, niet achter elkaar.
• Zet de container op een halve meter afstand van de straat.
• Houd 30 centimeter ruimte tussen de containers en andere dingen zoals een auto, boom,  
 hekken of lantaarnpalen.
• Zet de container op de plek waar deze na het legen terug is gezet.
• Zet de containers aan één kant van de weg. Zo hoeven er minder voertuigbewegingen te  
 worden gemaakt. 

Meer weten? Kijk op www.dar.nl/zijlader  
Weten wanneer Dar uw afval ophaalt? Via de Dar app kunt u daar van te voren een melding 
over krijgen. Download de dar app via www.dar.nl/dar-app

Voor jongeren van 12-18 jaar uit de gemeen-
ten Mook en Middelaar en Heumen organi-
seert Synthese iedere 2 weken Join Us. 

In jongerencentrum ‘The Basement’ in Mal-
den (Kerkplein 8A) ontmoeten leeftijdsgeno-
ten elkaar in een veilige groep op dinsdag-
avond van 18.30 uur tot 21.30 uur. Samen 
doen ze allerlei leuke dingen die de deelne-
mers zelf bepalen en organiseren. Denk aan 
film kijken, spelletjes doen of iets creatiefs. 
Soms gaan ze er ook op uit om een potje te 
bowlen of een ijsje te eten. Deze bijeenkom-

sten worden begeleid door jongerenwerkers 
die de jongeren helpen hun sociale redzaam-
heid te vergroten. Zo kunnen jongeren een 
passend netwerk opbouwen en behouden. 
Synthese kijkt altijd naar de individuele 
behoeften en kansen van de jongeren. Het 
gaat dus om maatwerk. 

Zin om een keer mee te doen? 
Check https://join-us.nu voor meer info en 
aanmelden. Of neem contact op met de jon-
gerenwerker van Synthese, Wim Lange: 
06 - 40 63 26 75.

Doe mee met Join Us!

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

RAADSVERGADERING 2 FEBRUARI 2023
In de raadsvergadering op donderdag 2 februari 2023 worden de volgende onderwerpen  
behandeld:
• Onderhoud Gen. Gavinstraat - combineren met afkoppelen verhardingen
• Bestemmingsplan Voordijk 3
• Woondeal 2.0 Regio Arnhem-Nijmegen
• Verordening Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen
• Zienswijze kaderbrief MGR 2024-2027
• Verordening tegemoetkoming energielasten maatschappelijke organisaties
• Nota minimabeleid 2023-2036
• Verordening WMO en jeugd
• Reglement van Orde Gemeenteraad en raadscommissies gemeente Mook en Middelaar 2023 
• Afscheid raadslid dhr. Baars (DGP)
• Benoeming raadslid dhr. Eeren (DGP)
• Benoeming voorzitters raadscommissies en raadsinformatieavonden

Agenda’s, stukken en beluisteren vergaderingen
Ga naar www.mookenmiddelaar.nl/gemeenteraad voor agenda’s, stukken en het live beluisteren 
van onze vergaderingen. De raadsvergadering vindt plaats in de raadzaal van het gemeente-
huis; aanvang is 19.30 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via griffier@mookenmiddelaar.nl

De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op onderstaande adressen. Aanvullen-
de 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.

BINNENGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
• Kerkstraat 4 Mook vernieuwen kozijnen voorgevel. 

OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND
• Elzenstraat 10 Middelaar voor beperkte milieutoets (OBM). 

VERLEENDE APV-VERGUNNING
• 23 t/m 27 augustus 2023 kermis in Mook door firma Sterrenberg.
• 1 t/m 31 december 2023 plaatsing oliebollenkraam op Raadhuisplein Mook.
• 29 en 30 april 2023 Zevenheuvelen wandeltocht door Schutterij St. Hubertus uit Groes- 
 beek.
• 8 t/m 25 april 2023 plaatsen van sandwichborden en ophangen spandoek door Toneel- 
 vereniging Molenhoek.

VERLEENDE GELUIDSONTHEFFING APV
• Voor extra geluid tijdens feest op 17 juni 2023 Riethorsterweg Plasmolen.

VERKEERSBESLUIT
• Reserveren van parkeerplaats nabij de Koningin Julianastraat 12 te Mook voor opladen  
 elektrische voertuigen in gemeente Mook en Middelaar. Het besluit is genomen op 23  
 januari 2023.

WAAROVER PRATEN WIJ

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

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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