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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

Onze 4 scholen werken aan verkeersveiligheid
Alle scholen in onze gemeente zijn een Ver-
keersactieve school. Dit betekent dat leer-
lingen er actief verkeersles krijgen voor een 
veiligere deelname aan het verkeer. Naast 
de drie basisscholen - Grote Lier, Adalbert 
en Sterrenschool EigenWijs - doet nu ook 
Kandinsky Molenhoek mee. 

Speciaal bordje
Om deze 100% deelname van onze gemeen-
te te vieren, heeft wethouder Holger Rodoe 
op Kandinsky Molenhoek een speciaal bord-
je uitgereikt aan verkeerscoördinator Robbin 
Kleijn. Naast een rondleiding door de school 
zijn de eerste ervaringen over het project uit-
gewisseld. Ook de drie basisscholen zullen 
de bordjes binnenkort kunnen ophangen. 
Wethouder Rodoe: “Heel goed dat al onze 
scholen meedoen. We moeten er met elkaar 
voor zorgen dat er geen verkeersslachtof-
fers meer vallen. Kinderen en jongeren zijn 
onze meest kwetsbare verkeersdeelnemers. 
Natuurlijk moeten we blijven investeren in 
wegen, technieken en handhaving. Maar ei-
gen kennis, houding en gedrag zijn minstens 

Wethouder Rodoe (rechts) reikt het bordje “Verkeersactieve school” uit aan verkeerscoördinator 
Robbin Kleijn van Kandinsky Molenhoek.

Hardloopevenement Molenhoeks Makkie 
Molenhoeks Makkie is een bosloop van 5, 10 of 15 km over een schitterend heuvelachtig 
parcours met start en finish in het dorp. Het evenement staat bekend om de mooie natuur, de 
pittige heuvels, de (akoestische) muziek onderweg en de gezelligheid in het start/finishgebied.

Nieuw dit jaar is het MiniMakkie. Om ook de kleinere kinderen van 4-6 jaar de kans te geven 
mee te doen aan dit mooie regionale evenement, wordt er een parcours uitgezet van 600 
meter (in de start/finish-straat). Voor de oudere basisschoolkinderen is er het KidsMakkie  
van 2.3 km.

Onder de naam Start2Makkie heeft de organisatie van Molenhoeks Makkie, met steun vanuit 
het Sportakkoord van de gemeente Mook en Middelaar, een voorbereidingstraject opgezet om 
mensen verantwoord te laten trainen voor de 5 km op zondag 16 oktober. Twintig deelne-
mers uit de gemeente, allen beginners of herstarters, doen momenteel mee aan het 7 weken 
durende traject. Zij doen dit onder begeleiding van hardloopcoach Miranda Boonstra en dit 
verloopt zeer succesvol!

Programma zondag 16 oktober 2022:
• KidsMakkie:   Starttijd 10.17 uur  Afstand 2,3 km (6 - 12 jaar)
• MiniMakkie:  Starttijd 10.18 uur  Afstand 600 m (4 - 6 jaar)
• 15 km:  Starttijd 10.47 uur 
• 5 km:   Starttijd 11.18 uur 
• 10 km:  Starttijd 11.24 uur

Voor alle sportieve wandelaars wordt op zaterdagmiddag 15 oktober 2022 om 15.30 uur de 
zevende editie van het Wandelmakkie gehouden over 5 of 10 km. De wandelroutes lopen  
door de prachtige heuvelachtige bossen rondom Landgoed Jachtslot Mookerheide en over de 
Heumense Schans. Bij de 5 km route zit een leuke speurtocht voor de kinderen.
Kijk voor meer informatie hierover op www.molenhoeksmakkie.nl 

zo belangrijk. De Verkeersactieve school is 
slechts een van de projecten waarmee we  
de verkeersveiligheid in Limburg willen ver-
beteren.”

Eén jaar Verkeersactieve school
Het bordje voor de scholen is gemaakt om 
het eerste jaar van de Verkeersactieve school 
te vieren. Het gaat om een samenwerkings-
project van Provincie Limburg, Regionaal  
Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) 
en 31 Limburgse gemeenten. De Verkeers-
actieve school is ontwikkeld om kinderen en 
jongeren in het basis- en voortgezet onder-
wijs te leren over veilig gedrag in het ver-
keer. Met aandacht voor een verkeersveilige 
schoolomgeving en de route die eigen leerlin-
gen van school naar huis afleggen. Scholen 
kunnen hiervoor gebruik maken van gratis 
onderwijsadviseurs en digitale projecten en 
materialen. 

Meer weten? 
Ga naar www.verkeersactieveschool.nl

Gemeenteraad stelt zich voor
Debbie van Brunschot - VVD

Sinds de afgelopen gemeenteraadsverkie-
zingen mag ik namens de VVD raadslid  
zijn in onze mooie gemeente. Dat vergt de 
nodige inzet, dus logisch dat ik vanuit mijn 
omgeving regelmatig de vraag krijg hoe ik 
dit kan combineren met mijn gezinsleven, 
baan en andere activiteiten in ons dorp 
Middelaar. Het antwoord is eigenlijk vrij 
simpel: ik krijg namelijk echt energie van 
het raadslidmaatschap en het voelt niet als 
werk. Los daarvan, ik ben ook van mening 
dat je als inwoner een bijdrage moet le-
veren aan de gemeenschap en niet altijd 
moet wachten totdat anderen opstaan om 
iets te doen.

Het raadslidmaatschap is wel bijzonder, 
je komt namelijk op allerlei interessan-
te plaatsen en spreekt heel veel mensen.  
Zo kreeg de gemeenteraad onlangs een 
rondleiding door het jachtslot dat momen-
teel wordt gerenoveerd. Super interessant 
om te zien met hoeveel passie en gedreven- 
heid deze renovatie wordt uitgevoerd. 

Een heel ander voorbeeld zijn de gesprek-
ken die ik met ouderen in Middelaar had 
toen ik enkele weken geleden heb meege-
holpen bij het eetpunt. Dit soort momenten 
laten mij nog eens beseffen hoe bijzonder 
onze hele gemeenschap is.

De lokale politiek heeft wat mij betreft de 
taak om te koesteren wat goed gaat in een 
gemeente, maar ook werk te maken van 
wat beter kan voor de toekomst. Dat vraagt 
om een langetermijnvisie, geen hap-snap- 
beleid. Keuzes die we in de raadzaal maken 
moeten kunnen rekenen op draagvlak. Onze 
inwoners moeten zich kunnen herkennen in 
het beleid. Voor raadsleden moet dan ook 
vanzelfsprekend zijn dat we luisteren naar 
wat er leeft in onze dorpen en wijken, wel-
ke ideeën en oplossingen onze inwoners 
hebben en voor welke uitdagingen wij met 
elkaar staan. Persoonlijk vind ik het dus erg 
positief dat we als raad bezig zijn met het 
opzetten van een andere vergaderstructuur, 
waar burgers beter betrokken worden bij de 
politieke besluitvorming. Communicatie is 
hierbij een sleutelwoord. 

Werk aan de winkel dus voor de gemeente-
raad. Onze gemeente staat, net als ons hele 
land, voor tal van uitdagingen. 
Daar moeten we als gemeenschap samen 
oplossingen voor bedenken. Ik kijk er 
naar uit om met u in gesprek te gaan, dus 
schroom niet om mij uw ideeën te mailen: 
debbie.vanbrunschot@vvd.mookenmiddelaar.nl

Debbie van Brunschot

Voor de klik met uw dorp in de gemeente Mook en Middelaar

https://www.molenhoeksmakkie.nl
https://www.rovl.nl/educatie/verkeersactieve-school
mailto: debbie.vanbrunschot@vvd.mookenmiddelaar.nl


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 106a en Kerkstraat 27a, 27b en 27c te Mook voor gebruik (wonen) in strijd met  
 het bestemmingsplan. 

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
• Nabij Bracamonteweg 22 Mook kappen van drie eikenbomen. 

VERLEENDE APV-VERGUNNING
• 15 en 16 oktober 2022 voor Molenhoeks Makkie door Stichting Molenhoeks Makkie.
• 17 december 2022 lichtjesoptocht door Werkgroep Lichtjesoptocht Middelaar.

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

www.mookenmiddelaar.nl                          @MookMiddelaar                          www.facebook.com/gemeentemookmiddelaar 
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De nieuwe Sjors boekjes zijn er weer!
Maak kennis met diverse sportieve en creatieve activiteiten

Heeft u een hond? Dan kent u natuurlijk de regels

De kinderen uit het basisonderwijs in de Gemeente Mook en Middelaar hebben allemaal de 
nieuwe uitgave van het boekje ontvangen. Voor kinderen die basisonderwijs volgen buiten de 
gemeente Mook en Middelaar, zijn de Sjors boekjes vanaf nu af te halen op het gemeentehuis.

Door Sjors Sportief & Sjors Creatief maken kinderen op een laagdrempelige manier kennis 
met het sport- en cultuuraanbod in hun omgeving. Zo ontdekken ze waar hun talenten en 
interesses liggen. 

Inschrijven 
Dit gaat via www.movemookenmiddelaar.nl of via de Sjorsapp. Kinderen kunnen zoveel sporten 
en creatieve activiteiten uitproberen als ze willen. 

Tegoedbon 75 euro

Agenda Energiecafé

Bent u huurder in onze gemeente en heeft u de geschenkbon van de Woonwijzerwinkel 
nog niet besteed? De mensen van het Energiecafé helpen u graag. Kom 29 oktober of 14 
november langs bij het LOP of meld u voor meer informatie via:
menno.arendz@energiecafemookenmiddelaar.nl of (06) 54 30 62 48. 

• 29 oktober, 10.30 - 12.00 uur, open inloop speciaal voor huurders.
• 29 oktober: open dag van woningen met lage energierekeningen die op weg zijn naar  
 “aardgasvrij”. Vraag aan buurtgenoten hoe zij dat doen. 
• 14 november: 19.45 - 21.30 uur, LOP Molenhoek.

De thema-avond die op 3 november op de agenda stond, gaat helaas niet door.

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

Hondenpoep op straat. Hondenpoep op veldjes waar kinderen spelen. Of: continu een poepgeur 
dichtbij uw tuin. Loslopende honden waar het niet mag. Er blijven klachten over binnenkomen. 
Als gemeente willen we graag dat al onze inwoners hier fijn kunnen wonen en leven. We hebben 
daarom regels opgesteld en voor honden speciale uitlaatplekken gemaakt. We zorgen voor 
handhaving en voor heldere communicatie ter plaatse en op onze website. Daarnaast vinden 
we het belangrijk dat onze inwoners zich betrokken en verantwoordelijk voelen. We moeten het 
immers samen doen, onze gemeente leefbaar houden. 

Uw hond, uw verantwoordelijkheid
Hondenbezitters zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en hond.  
Gelukkig doen de meeste hondenbezitters gewoon hun best. Een aantal doet dat helaas niet. 
En het is niet altijd makkelijk om elkaar hierop aan te spreken. We willen iedereen daarom 
graag nog eens wijzen op de regels in onze gemeente. 

Boetes
Onze gemeentelijke regels zijn vastgelegd in de Algemeen Plaatselijke Verordening  
(art. 2.57 Loslopende honden, art. 2.58 Verontreiniging door honden). 

Voor het niet naleven gelden de volgende boetes:
 • Hond niet aangelijnd: € 100,-
 • Uitwerpselen niet opruimen: € 150,-

Beide bedragen zijn exclusief € 9,- administratiekosten.

Hondenpoep zelf opruimen
We hebben in de 4 dorpskernen verschillende uitlaatveldjes voor honden. Te herkennen aan 
de bordjes. Hier zorgt de gemeente voor het opruimen van de uitwerpselen. Poept uw hond 
op andere, openbare plekken binnen de bebouwde kom, dan moet u dit zelf opruimen. Alle 
uitlaatplekken in onze gemeente zijn dus aangegeven met een bordje. Geen bordje, betekent 
dus zelf opruimen. U bent zelfs verplicht om dit onmiddellijk te doen. Hondenpoepzakjes 
kunt u - goed dichtgebonden - bij uw eigen restafval gooien. Het is overigens in geen geval 
toegestaan uw hond uit te laten op een kinderspeelplaats. 

Honden aan de lijn
Honden zijn binnen de bebouwde kom altijd aangelijnd, tenzij het om een afgeschermde 
hondenuitlaatplek gaat. Buiten de bebouwde kom mag uw hond loslopen, tenzij dit anders 
door borden is aangegeven. Zo zijn bij Natuurmonumenten honden welkom, mits aangelijnd. 
Er ligt een loslooproute bij de Mookerschans (startpunt aan beide zijden van de Burge- 
meester Sengersweg). En: bij de Mookerplas (Leisurelands) mogen honden van 1 oktober tot 
1 mei loslopen, maar zijn ze juist niet welkom in het zomerseizoen. Bij de Mookerplas moet 
u uitwerpselen altijd gewoon opruimen.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie en de locaties van de uitlaatveldjes op:
www.mookenmiddelaar.nl/hondenbeleid

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

https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad
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