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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

Ook tijdens de jaarwisseling stonden ze weer 
voor ons klaar: de hulpverleners van politie, 
brandweer en ambulance. Bedankt!

Gelukkig verliep alles vrij rustig in Mook 
en Middelaar. Er is wel wat vuurwerk afge- 
stoken helaas, maar er zijn geen grote inci-
denten geweest.

Bedankt hulpverleners, voor jullie inzet en paraatheid!

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op onderstaande 
adressen. Aanvullende informatie kunt u vinden op www.mookenmiddelaar.nl/ 
actueel/bekendmakingen. De bekendmakingen liggen 6 weken ter inzage 
in het KlantContactCentrum van het gemeentehuis, informatie over meldin-
gen kunt u ook daar verkrijgen. U moet hiervoor wel een afspraak maken.

BINNENGEKOMEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
• Bisseltsebaan 10 Mook vervangen (ongeïsoleerde) kozijnen en voordeur. 
• Rijksweg 5-7 Molenhoek realiseren 12e appartement.
• Merovingenstraat 30 Mook vergroten pand en vervangen bestaande  
 boeiboorden op Merovingenstraat 2 t/m 28 en Leenherenstraat 16 t/m 30 
  Mook. 
• Middelweg 98-100 Molenhoek realiseren 32 appartementen.
• Dorpsstraat 58 (voorlopig) Middelaar voor nieuwbouw van levensloop- 
 bestendige woning.
• Prinsenweg 35 te Molenhoek voor plaatsen overkapping op dakterras.
• Bovensteweg (nabij nr. 10 kavel A) te Mook voor bouwen van vrijstaande 
  woning.
• Bovensteweg (nabij nr. 10 kavel B) te Mook voor bouwen van vrijstaande 
  woning.
• Groesbeekseweg 25 Mook verbouwen woning.

MELDINGEN (SLOOP)
• Koningin Julianastraat 23 Mook asbestverwijdering uit woning.
• Merovingenstraat 30 Mook slopen bijgebouw en vervangen van be- 
 staande boeiboorden op Merovingenstraat 2 t/m 28, en Leenheren- 
 straat 16 t/m 30 Mook.
• Gelrestraat 21 te Mook voor asbestverwijdering uit woning.

VERLEENDE GELUIDSONTHEFFING APV
Voor het produceren van extra geluid door Harmonie Erica voor:
• 20 maart  Oud ijzer actie Mook en Molenhoek  09.30 - 15.00
• 27 april Koningsdagviering  09.30 - 16.00
• 1 mei Plantjesdag Mook en Molenhoek  09.30 - 15.00 
• 27 juni Zomerconcert bij ‘t Zwaantje  11.00 - 14.30 
• 5 september Molenhoekdag  10.00 - 18.00
• 10 september Donateursactie Molenhoek 
  en rondgang  18.00 - 20.30 
• 2 en 3 oktober Rommelmarkt Mook/Molenhoek  10.00 - 12.00
• 21 november Intocht Sinterklaas  12.45 - 13.30 
• 2 januari 2022 Nieuwjaarsconcert   
• Gehele jaar Brengen van serenades i.v.m. 
  jubilea, concerten 

Datum: 10 december 2020.
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WET RUIMTELIJKE ORDENING
Burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar maken bekend dat 
met toepassing van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het ont-
werpbestemmingsplan ‘Eindweg 9, Middelaar’ met de hierbij behorende 
stukken per 11 januari 2021 gedurende zes weken op het gemeentehuis 
ter inzage ligt. De stukken zijn ook digitaal te bekijken op: 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is:
NL.IMRO.0944.Eindweg9-ON01. 

Initiatiefnemer is voornemens om op de locatie Eindweg 9, 11 en 13 de 
agrarische bebouwing te slopen, de drie woningen te bestemmen naar 
burgerwoningen en zes burgerwoningen toe te voegen. De bestemming 
wordt hiertoe deels omgezet naar Wonen. 

Zienswijze
Iedereen mag op het ontwerpbestemmingsplan zijn of haar zienswijze 
kenbaar maken. Een zienswijze moet binnen zes weken na de genoemde 
startdatum van de terinzagelegging zijn ingediend. 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 telefoonnum-
mer 024 - 696 91 11 of via e-mail:
gemeente@mookenmiddelaar.nl. 

WET RUIMTELIJKE ORDENING
Burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar maken bekend 
dat de gemeenteraad in haar vergadering van 16 december 2020 het 

bestemmingsplan ‘Middelweg 12a, Molenhoek’ heeft vastgesteld. Dit 
bestemmingsplan met de hierbij behorende stukken zal per 11 januari 
2021 gedurende zes weken op het gemeentehuis ter inzage liggen.
De stukken zijn ook digitaal te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0944.MIDDELWEG12A-VA01. 

Initiatiefnemer is voornemens om op de locatie Middelweg 12a te Mo-
lenhoek de bestemming te wijzigen (conform het huidige gebruik) naar 
‘Wonen’. Achter de bestaande woning wordt een tweede vrijstaande wo-
ning mogelijk gemaakt. Daartoe wordt de locatie gesplitst in twee woon-
percelen. 

Beroep
Belanghebbenden die ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan 
tijdig een zienswijze hebben ingediend of belanghebbenden die redelij-
kerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend, 
kunnen tegen het genomen besluit beroep instellen bij de Afdeling Be-
stuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. 
De termijn voor het indienen van beroep bedraagt zes weken en vangt 
aan op de dag na datum terinzagelegging. Beroep schorst de werking van 
het besluit niet. Hiervoor kan de voorzieningenrechter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak Raad van State, via voornoemd adres, worden ver-
zocht om een voorlopige voorziening te treffen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KlantContact- 
Centrum via telefoonnummer 024 - 696 91 11 of via e-mail: 
gemeente@mookenmiddelaar.nl. 


