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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

Nieuw! Kennisloket voor ouderenzorg
De gemeenten in de regio willen samen met VGZ 
ouderen beter adviseren en begeleiden in hun 
zoektocht naar passende, blijvende zorg. Daar-
om kunnen ouderen vanaf nu voor uitgebreid 
advies terecht bij het Kennisloket ‘Thuis in Blij-
vende Zorg’.

Ouderen wonen steeds vaker langer thuis. Als 
het nodig is krijgen zij zorg en ondersteuning 
vanuit verschillende wetten en budgetten. Het 
is voor ouderen soms best ingewikkeld om hier 
een weg in te vinden. Waar moeten ze zijn voor 
welke zorg? Daarom gaat VGZ met het Kennis-
loket ouderen beter begeleiden in die volgende 
stap naar de best passende zorg.

Gratis service
Het Kennisloket is een gratis service voor alle 
ouderen die in onze gemeente wonen. Het is dus 

ook voor mensen die niet bij VGZ verzekerd zijn. 
Ouderen of hun naasten kunnen bellen, maar 
ook zorgaanbieders, medewerkers van de ge-
meente, casemanagers of cliëntondersteuners. 

Hulp van de gemeente
Heeft u hulp nodig in het huishouden, dagbe-
steding of aangepast vervoer? Dan kunt u con-
tact opnemen met het Sociaal Team via:
024 - 696 91 11 of: 
sociaalteam@mookenmiddelaar.nl

Hulp van het Kennisloket
Ouderen uit onze gemeente kunnen voor uitge-
breid advies terecht bij het gratis Kennisloket 
‘Thuis in Blijvende Zorg’. Het Kennisloket ad-
viseert over zorg thuis of in een zorginstelling 
en over de keuzes die u heeft. Weet u niet waar 
u moet zijn voor zorg? Heeft u meer zorg no-
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dig dan vanuit de Wmo mogelijk is? Of: bent u 
bijvoorbeeld benieuwd naar zorgmogelijkheden 
in de toekomst? Neem dan contact op met het 
Kennisloket via 088 - 131 16 57 of kijk op: 
www.vgz-zorgkantoren.nl/kennisloket

De medewerkers van het Kennisloket en de ge-
meente hebben goed contact met elkaar, zodat 
u makkelijker uw weg naar passende, blijvende 
zorg kunt vinden.

Samenwerking
Het Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg is een 
samenwerking tussen Coöperatie VGZ en de 
gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, 
Heumen, Mook en Middelaar, Wijchen en vanaf 
2022 ook Nijmegen.

Met deze schitterende boom op de Mookerheide wensen wij u een mooie kerst.
We kijken terug op een bijzonder jaar, vol uitdagingen en saamhorigheid.

En: we kijken vooruit!

Vorig jaar benadrukten we dat we het samen moesten doen. En dat doen we. 
Geholpen door de prachtige natuur waarin we mogen wonen.

Deze boom staat symbool voor de verschillende seizoenen van het leven.
Voor ontwikkeling en groei. Voor moed, kracht, bescherming en wijsheid.

Laten we er met elkaar een onvergetelijke kerst van maken. 
Geniet van het seizoen. Van de gezelligheid, de lichtjes en elkaar.

Houd vooral ook moed. 
Samen gaan we van 2022 een goed jaar maken.

Fijne feestdagen,
College van burgemeester en wethouders en gemeenteraad 

van Mook en Middelaar

U kent het wel. Bent u lekker aan het wandelen, staat daar ineens een auto 
op het trottoir. Of het fietspad wordt geblokkeerd door een hinderlijk gepar-
keerde wagen. Vaak geen kwade opzet van de bestuurder in kwestie maar 
wel erg vervelend voor u als fietser of voetganger. 

Ook in onze gemeente worden trottoirs en fietspaden regelmatig als par-
keerplaats gebruikt. De gemeente krijgt hierover regelmatig klachten. Wij 
willen hier dan ook graag iets aan doen.

Waarschuwingen of bekeuringen
Met ‘Parkeren op het trottoir’ begaat de bestuurder een verkeersovertre-
ding. Het is echter wel zo dat in sommige straten dergelijk parkeergedrag 
een gewoonte is geworden, het gebeurt al jaren zo. Soms zelfs met goede 
bedoelingen omdat dan de rijbaan breder is (terwijl op straat geparkeerde 
auto’s juist snelheidsremmend werken!). We gaan daarom waarschuwingen 
uitdelen of zelfs bekeuringen. Om een waarschuwing of bekeuring te voor-
komen moet u uw auto op straat parkeren. 

Stichting INTOS helpt inwoners bij het vinden van werk en biedt beschut 
werk voor mensen met een beperking. De gemeenten Gennep en Mook 
en Middelaar voeren gezamenlijk bestuur over de stichting. Om kosten 
te besparen en efficiënter te kunnen werken, is afgesproken dat Mook 
en Middelaar zich terugtrekt uit het bestuur. Mook en Middelaar koopt 
voortaan de diensten van Stichting INTOS in voor haar inwoners. Dit heeft 
geen gevolgen voor de arbeidscontracten van inwoners die bij de Stichting 
INTOS werken.

De raadsvergadering van 16 december gemist, 
maar wel benieuwd naar wat er besloten is?
Kijk dan bij Agenda’s en stukken op:
www.mookenmiddelaar.nl/gemeenteraad 

Hinderlijk parkeren op het trottoir

Gemeente uit bestuur INTOS

Wat heeft de raad besloten?

Fijne Feestdagen!

http://www.mookenmiddelaar.nl/gemeenteraad


INFORMATIEPAGINA TER SPRAKE

Tweede ronde projecten Gezondste Regio

De colleges van B&W en gedeputeerde Staten 
van de Provincie Limburg geven groen licht 
voor de tweede ronde aan projecten om van 
Noord-Limburg de gezondste regio te maken. 

Achtergrond
In 2019 hebben de 8 gemeenten van Noord- 
Limburg een gezamenlijke visie vastgesteld 
voor Noord-Limburg. Eén visie met de ambitie 
om de Gezondste Regio van Nederland te wor-
den. Het bijbehorende uitvoeringsprogramma 
is onder meer vertaald in een Regio Deal en 
een Regionale Investeringsagenda. Rijksover-
heid, Provincie Limburg, de 8 gemeenten uit 
Noord-Limburg, diverse onderwijsinstellingen, 
ondernemers en de samenleving geven samen 
vorm aan de uitvoering door middel van regiona-
le projecten. Samen bouwen zij aan een breed 
en stevig fundament voor een gezonde toekomst 
van Noord-Limburg. 

Waar staan we nu?
Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de 
uitwerking van de Regio Deal en de Investe-
ringsagenda. Er ligt nu een mooi pakket aan 
projecten die allemaal bijdragen aan de ambitie 
om de gezondste regio te worden. De colleges 

van B&W en Gedeputeerde Staten van Limburg 
hebben inmiddels groen licht gegeven voor 
maar liefst 100 projecten. Een aantal projecten 
is al gestart, andere worden nog voorgelegd aan 
de gemeenteraden.  

Projecten in Mook en Middelaar
Meer informatie over de Regio Deal, de Investe-
ringsagenda en de projecten in onze gemeente 
vindt u op onze website: 
www.mookenmiddelaar.nl /noord-limburg- 
gezondste-regio

Wilt u meer weten over de gezamenlijke ambitie 
in Noord-Limburg? Kijk dan op:
www.gezondsteregio.nl of www.rn-l.nl 

De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op onderstaande 
adressen. Aanvullende informatie kunt u vinden op:
www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad. De bekendmakingen lig-
gen 6 weken ter inzage in het KlantContactCentrum van het gemeentehuis, 
informatie over meldingen kunt u ook daar verkrijgen. U moet hiervoor wel 
een afspraak maken.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
• Overkwartierstraat 3 Mook plaatsen dakkapel.

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNING
• Bouwsteeg 19 Middelaar aanleggen uitrit.

INGETROKKEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
• Op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Mook en Middelaar,  
 sectie D, nummer 1280, plaatselijk gelegen nabij Violenstraatje onge- 
 nummerd - kademuur te Mook voor het bouwen van een woning. 

ONTWERPGEBIEDSVISIE MOLENHOEK ZUID TER INZAGE 
Burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar maken bekend dat, 
met toepassing van artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening, de ont-
werpgebiedsvisie Molenhoek Zuid per 20 december 2021 voor eenieder 
gedurende vier weken op het gemeentehuis ter inzage ligt. De stukken 
zijn ook digitaal te bekijken op de gemeentelijke website: 
www.mookenmiddelaar.nl/project-molenhoek-zuid 

In de regio Arnhem Nijmegen is er een aanzienlijk tekort aan woningen. 
Dit geldt ook voor Mook en Middelaar. Het huidige woningbouwprogram-
ma van Mook en Middelaar is onvoldoende om aan de toekomstige vraag 
te kunnen voldoen. Mook en Middelaar is daarom op zoek naar locaties 
waar een substantieel aantal woningen gebouwd kan worden. Een moge-
lijk geschikte locatie is het gebied Molenhoek Zuid, tussen de Rijksweg, 
de Maas, de Bredeweg en het bedrijventerrein ’t Halder. De gebiedsvisie 
heeft tot doel om de mogelijkheden en de haalbaarheid van de gebieds-

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
ontwikkeling Molenhoek Zuid te verkennen. De gebiedsvisie dient ter ver-
vanging van de nu geldende structuurvisie ‘Het Lierdal 2010-2020’ voor 
het beoogde plangebied. 

Zienswijze
Eenieder wordt in de gelegenheid gesteld op de ontwerpgebiedsvisie zijn 
of haar zienswijze kenbaar te maken. Een zienswijze dient u binnen vier 
weken na datum terinzagelegging in te dienen. 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 opnemen met het KlantContactCentrum via te-
lefoonnummer 024 - 696 91 11 of via e-mail: 
gemeente@mookenmiddelaar.nl  

ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING MILIEU (REVISIE) VOORBEREID  
MET DE UITGEBREIDE PROCEDURE VOOR AUTOBEDRIJF VAN DEN BERG 
PLASMOLEN AAN RIJKSWEG 184 TE PLASMOLEN
Milieu (revisie)
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om een omgevingsvergun-
ning milieu (revisie) te verlenen voor: Autobedrijf Van den Berg Plasmolen 
aan Rijksweg 184 te Plasmolen. Het ontwerpbesluit met bijbehorende 
stukken ligt per 17 december 2021 op het gemeentehuis ter inzage.

Zienswijze
Eenieder wordt in de gelegenheid gesteld tegen het ontwerpbesluit zijn of 
haar zienswijze kenbaar te maken. Een zienswijze dient u binnen zes we-
ken na de datum van terinzagelegging in te dienen. Het kenbaar maken 
van uw zienswijze kan schriftelijk of mondeling op afspraak. 

Informatie
Voor meer informatie of een afspraak voor een mondelinge zienswijze kunt 
u contact opnemen met het KlantContactCentrum op telefoonnummer 
024 - 696 91 11 of via e-mail gemeente@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

http://www.gezondsteregio.nl
http://www.mookenmiddelaar.nl/noord-limburg-gezondste-regio
http://www.mookenmiddelaar.nl/noord-limburg-gezondste-regio
http://www.gezondsteregio.nl
http://www.rn-l.nl
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