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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

Onderzoeken Lob van Gennep

Sinds oktober 2021 vindt er grondonderzoek 
plaats in het projectgebied Lob van Gennep. 
Het grondonderzoek startte in Middelaar en 
verplaatst zich inmiddels ook naar de andere 
dorpskernen. Daarnaast is in februari een 
archeologisch onderzoek gestart. 

Grondonderzoek
Met handmatige boringen worden monsters 
van de bodem en het grondwater genomen. 
Dit levert informatie op over eventuele aan-
wezigheid van verontreinigingen in de bodem. 
Ook is er onderzoek naar het draagvermogen 
van de bodem. Dit betekent dat een son-
deerwagen met een pers staven in de grond 
drukt. De meeste sonderingen in Middelaar 
zijn in januari afgerond. Op enkele plaatsen 
is het wegens terreinomstandigheden nog 
niet mogelijk geweest om onderzoek uit te 
voeren. De resterende sonderingen worden 

Op 14 februari starten we met Peutergym in 
het ‘t Môks café in Mook. Wekelijks op maan-
dag van 9.00 tot 10.00 uur richten we ons op 
een speelse manier van bewegen voor peu-
ters en hun ouder/verzorger. Klimmen, klaute-
ren, rollen, springen en alle basisvormen van 
bewegen en dans komen aan bod. Voeg daar 
plezier aan toe en de les is een goede start 
van de week. 

Wendy, de docent, leert de peuters al deze 
essentiële vaardigheden in een leuke en en-
thousiaste omgeving en met de nodige ma-
terialen. Als ouder of begeleider begeleidt 

mogelijk in maart uitgevoerd. De informatie 
uit deze onderzoeken is van belang voor het 
ontwerpen van hogere en sterkere dijken en 
bepaalt bijvoorbeeld het ruimtebeslag dat 
nodig is voor de dijkversterking.

Archeologisch onderzoek
In februari start ook een verkennend archeo-
logisch booronderzoek in het projectgebied. 
Dit onderzoek vindt voornamelijk plaats 
langs de (nieuwe) dijken en op de plekken 
waar het project de uiterwaard wil verlagen. 
Het verkennend booronderzoek brengt in 
kaart of er op deze locaties een kans bestaat 
op aanwezigheid van archeologische resten. 

Meer informatie
Meer informatie over deze onderzoeken vindt 
u op www.lobvangennep.nl/nieuws 

u uw kind zodat de band en het vertrouwen 
worden versterkt. 

Wat trekt u aan? 
Makkelijk zittende kleding en sportschoenen 
of antislipsokken. Zorg dat u op tijd bent en 
uw humeur goed is. Wendy heeft er zin in. 
Wilt u meer informatie, bel dan:
06 - 132 605 71. De eerste twee lessen op 
maandagen 14 en 21 februari zijn gratis. 

Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door 
samenwerking met MOVE en het Lokaal 
Sportakkoord Mook en Middelaar.

Wat heeft de raad besloten?

Peutergym in gemeente Mook en Middelaar!

De raadsvergadering van 3 februari gemist, 
maar wel benieuwd naar wat er besloten is? 
Kijk dan bij Agenda’s en stukken op:
www.mookenmiddelaar.nl/gemeenteraad 

Kandidatenlijsten 
gemeenteraad 
De kandidatenlijsten voor de gemeente-
raadsverkiezingen zijn definitief. 

U vindt de lijsten op: 
www.mookenmiddelaar.nl/verkiezingen 
onder Openbare bekendmakingen verkie-
zingen. Hier staat ook het proces-verbaal 
over de geldigheid en nummering van de 
lijsten.

Verkiezingen

Workshop Wegwijs in de energietransitie 

Wilt u meer weten over de energietransitie? Heeft u vragen over klimaatveranderingen en 
wat dit voor u betekent? Heeft u al van alles gehoord of gelezen over energiemaatregelen en 
ziet u door de bomen het bos niet meer? Kom dan naar onze workshop ‘In één avond wegwijs 
in de energietransitie’.

24 februari of 17 maart
Tijdens deze korte workshop praten we u in één avond bij over ingewikkelde begrippen 
zoals klimaatverandering, klimaatadaptatie, energietransitie, warmtetransitie, aardgasvrij 
en wat u voor uzelf het beste kunt doen. U kunt vooraf al vragen stellen en tijdens de work-
shop is er ook veel ruimte voor vragen, onderlinge uitwisseling en antwoorden uiteraard. 
Wanneer en waar: 24 februari of 17 maart, in ’t Môks Café, Mook, 19.30 uur. 

Aanmelden
Meld u aan voor één van de twee momenten via:
menno.arendz@energiecafemookenmiddelaar.nl 
Wacht niet te lang want het aantal deelnemers is beperkt!

U heeft nog tot 15 februari om uw twee mooiste foto’s voor de 
fotowedstrijd in te sturen. Lees wel eerst de voorwaarden op 
onze website. Ga naar www.mookenmiddelaar.nl en zoek op 
‘fotowedstrijd’.

Doe mee aan de fotowedstrijd ‘Alleen samen’

Afval, Ecozone en Molenhoek Zuid
Voor een aantal projecten hebben we op onze website een aparte pagina gemaakt. Zodat u 
als inwoner kunt lezen hoever we met dit project zijn en welke beslissingen er zijn genomen. 
U vindt de projectpagina’s op www.mookenmiddelaar.nl/over-mook-en-middelaar 

https://www.lobvangennep.nl/nieuws
https://www.mookenmiddelaar.nl/gemeenteraad
https://www.mookenmiddelaar.nl
https://www.mookenmiddelaar.nl/over-mook-en-middelaar
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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.

BINNENGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
• Kastanjelaan 3 Molenhoek voor verduurzamen woning d.m.v. plaatsen dakraam, raamkozijn  
 en zonnepanelen.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
• Groesbeekseweg 98 – 106 Mook voor nieuwbouw van vier recreatiewoningen.
• Heikantseweg 10 Middelaar voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de  
 woning. 

VERLEENDE GELUIDSONTHEFFING APV
• Middelweg 98 Molenhoek voor geluidsontheffing i.v.m. storten beton.

VERLEENDE APV-VERGUNNING
• 26 febr. t/m 19 maart 2022 voor ophangen van spandoeken en plaatsen sandwichborden  
 door PvdA Mook voor de gemeenteraadsverkiezingen.
• 20 februari 2022 concert Kamermuziek Mook en Middelaar.

VERORDENINGEN
Op 1 februari 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders enkele wettelijke ta-
rieven zoals vermeld in de ‘Legesverordening gemeente Mook en Middelaar 2022’ gewijzigd 
vastgesteld.

Op 3 februari 2022 heeft de gemeenteraad de volgende verordeningen vastgesteld:
- ‘Eerste wijziging van de Verordening forensenbelasting gemeente Mook en Middelaar  
  2022’; en
- ‘Eerste wijziging van de Verordening hondenbelasting gemeente Mook en Middelaar 2022’.

Voor de bekendmaking van de gewijzigde dan wel vastgestelde verordeningen verwijzen wij u 
naar: https://zoek.officielebekendmakingen.nl 

BOUWKOSTENINDICATOR 2022 EN STUKKEN TER INZAGE
Op 1 februari 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders de Bouwkosten-
indicator 2022 vastgesteld. Deze is gepubliceerd op https://officielebekendmakingen.nl 

Daarnaast liggen de volgende stukken gedurende heel 2022 ter inzage op het gemeentehuis:
1. Legesverordening gemeente Mook en Middelaar 2022;
2. Tarieventabel behorende bij ‘Legesverordening gemeente Mook en Middelaar 2022’;
3. Bijlage Bouwkostenindicator 2022;
4. Bijlage NEN 2580 (nl) ‘Oppervlakten en inhouden van gebouwen - Termen definities en  
 bepalingsmethoden’ (versie mei 2007);
5. Bijlage Correctieblad NEN 2580/C1 (nl) (versie december 2008);
6. Bijlage Kosten advisering Gelders genootschap 2022.

De nummers 4. t/m 6. betreffen externe documenten en mogen niet gekopieerd of anders-
zins vermenigvuldigd worden.

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
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/uitgebreidzoeken
https://officielebekendmakingen.nl
mailto:gemeente@mookenmiddelaar.nl

