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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

Het is druk in onze natuur. Met wandelaars, 
fietsers, mountainbikers en hardlopers. Corona 
draagt daar nog eens extra aan bij. Die drukte 
baart verschillende mensen zorgen. Onze inwo-
ners ervaren overlast. Met name als het over 
mountainbiken (mtb) gaat. Daarom willen we als 
gemeente graag uitleg geven over de situatie 
rond de nieuwe mtb-routes. Hiermee dragen we 
hopelijk bij aan wat wederzijds begrip.

Nieuwe infrastructuur voor betere scheiding
Omdat wandelaars (en joggers) hinder onder-
vonden van mtb’ers, is er de afgelopen tijd ge-
werkt aan speciale mtb-routes in het Rijk van 
Nijmegen. Het gaat dan om de rode route van 
Nijmegen, de paarse route van Groesbeek, de 
inmiddels vergevorderde blauwe route van Mook 
en de groene route door Heumensoord (route 
Malden), die dit jaar een opknapbeurt zal krij-
gen. Door op deze manier verschillende groepen 
recreanten te scheiden, wordt de veiligheid in 
het bos vergroot. Naast 850 kilometer aan wan-
delpaden ligt er nu 62 kilometer mtb-route. 

Ontwerp, aanleg en gedragsregels
Het ontwerp van de routes startte na vergun-
ningverlening in 2018 en is een samenwerking 
van terreineigenaren, boswachters, ecologen, 
betrokken gemeenten en diverse natuurwerk-
groepen. Hierbij is zorgvuldig vooronderzoek 
gedaan conform de wetgeving. Een betere 
scheiding tussen mtb’ers en andere recrean-
ten is een van de belangrijkste doelstellingen. 
Door ontwerp en goede afwatering verminderen 
de paden erosie (en modder rijden). Aanleg en 
onderhoud komen voor rekening van de speci-
aal opgerichte Stichting MTB Routenetwerk Rijk 
van Nijmegen. Voor het gebruik van de route 
onderschrijft deze stichting nadrukkelijk de mtb 
gedragscode, (www.mtb-rijkvannijmegen.nl/ 
gedragsregels/) met het oog op veiligheid en 
een positieve relatie met andere recreanten. 

De Zandberg
Onderdeel van de blauwe route is de Zandberg 
in Mook. Op deze oude vuilstortplaats is in over-
leg met gemeente Mook en Middelaar en de 
terreinbeheerder Bodemzorg Limburg een trail-
center gebouwd. Hier zijn naast de doorgaande 
mtb-route enkele ‘jumplijnen’ aangelegd, waar-
op de geoefende mtb’er sprongen kan maken. 
De nieuwe mtb-route over de Zandberg draagt 
hopelijk bij aan vermindering van overlast door 

illegale springschansen of mtb’ers die van de 
toegestane routes afwijken. De Zandberg is nog 
niet officieel geopend, omdat er nog een aantal 
zaken geregeld moet worden. Denk aan goede 
toegangspoortjes, die fietsers toelaten maar 
geen crossmotoren, en een goedgekeurd Veilig-
heidsplan. 

Nieuwe struiken
Tijdens de bouw van het trailcenter zijn diver-
se sleedoornstruiken weggesnoeid. De meeste 
daarvan gaan in het voorjaar weer groeien. De 
stichting heeft bovendien ruim 530 inheemse 
struiken aangekocht in 2020. Kinderen van de 
Adalbertschool hebben geholpen om die strui-
ken een goede plek te geven. In 2021 volgen 
nog enkele honderden struiken. Verder zijn er 
plannen om het terrein nog verder in te richten 
met onder meer picknickbankjes.

Natuur op één
De meeste mtb-routes in onze gemeente lig-
gen op de terreinen van Natuurmonumenten. 
Ook Natuurmonumenten probeert de verschil-
lende vormen van recreatief medegebruik zo 
goed mogelijk te scheiden, door zones te be-
noemen en bebording aan te brengen. Hierbij 
wordt allereerst op de (kwetsbare) natuur gelet. 

Daarna kijkt de organisatie welke recreatie waar 
het best past én waar het niet mogelijk is. Dit 
is ook de reden dat de mtb-route niet langer 
over het kwetsbare gebied Sint-Jansberg voert. 
Op grondgebied van Staatsbosbeheer en de ge-
meenten zijn hiervoor al aanpassingen op de 
route gedaan. 

Gun elkaar de ruimte
Dat een aantal mtb’ers zich nog niet aan de 
nieuwe routes houdt en/of voor overlast zorgt, is 
spijtig, maar mtb’ers in het algemeen niet aan 
te rekenen. Dat het extra druk in de bossen is 
door corona vraagt om meer afstemming tussen 
de verschillende recreanten. Laten we elkaar de 
ruimte gunnen en respectvol met elkaar en de 
natuur omgaan. De nieuwe route-aanpassingen 
dragen hieraan bij door de mtb-sport te schei-
den van andere recreatievormen. Dit wordt in 
de gaten gehouden door de verschillende partij-
en. Waar nodig zullen de voorwaarden of regels  
worden bijgesteld. 

Meer informatie
De vier mtb-routes van het Rijk van Nijmegen 
vindt u op: 
www.mtb-rijkvannijmegen.nl/route-overzicht

Mtb-drukte op de Mookerheide en Sint Jansberg

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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Een nieuw jaar met nieuwe kansen om actief 
te beginnen door mee te doen met de wandel-
challenge van 30 dagen. Alleen of in tweetallen, 
vanuit je eigen huis of buurt, maar toch samen 
verbonden door het doel waar je naartoe wilt lo-
pen. Liefst iedere dag. Wil je het Pieterpad (500 
km) meelopen, of naar Rome (1600 km), of wil je 
meelopen naar Santiago de Compostella (2600 
km)? 

Hoe gaat het in zijn werk
Je schrijft je in via Inbewegingsport1@outlook.
com. Zijn er 15 inschrijvingen, dan krijg je vanuit 
de organisatie bericht wie er in jouw groep zit-
ten en wordt met deze personen een groepsapp 
gemaakt. Er wordt een startdatum afgesproken 
en vanaf die dag gaat de challenge in.
Je loopt alleen of met tweetallen. Registreer ie-
dere dag hoeveel kilometer je hebt gelopen en 

geef deze door aan de contactpersoon van jouw 
groep. Deze contactpersoon geeft twee keer per 
week de stand van de gelopen kilometers van de 
gehele groep door aan de organisatie. Vanuit de 
organisatie krijg je te zien en te horen hoe ver 
de groep is.

Hoeveel loopkilometers worden er van je ver-
wacht? 
Loop je het Pieterpad, dan is dat gemiddeld 2 
km per dag, voor Rome 4 km en voor Santiago 6 
km per dag. Op de site van het Beweegcollectief 
Mook en Middelaar worden alle groepen weer-
gegeven en zie je hoe ver jouw groep ten opzich-
te van een andere groep staat. Zo kan het een 
prestatietocht worden maar ook een wedstrijd.

Wie kan meedoen?
Iedereen mag meedoen. Geef wel aan voor wel-
ke afstandsgroep je je wilt inschrijven. Daag je 
buren, familieleden en kennissen uit om mee 
te doen. Je mag als individu, maar ook met een 
eigen selecte groep/team meedoen. Gezellig 
als je iedereen aan de wandel ziet en elkaar 
kunt groeten, dat is pas een goed voornemen! 
Een initiatief van de beweegcoach senioren en 
studenten HAN en ROC voor alle senioren van 
Mook en Middelaar, Heumen en Berg en Dal.

Meer info
Kijk op de site van het Beweegcollectief Mook 
en Middelaar onder het kopje ‘wandelchallenge’. 
En geef je op via: Inbewegingsport1@outlook.com. 

Doe mee aan de wandelchallenge van 30 dagen!

In verband met de coronamaatregelen vinden raads- en commissieverga-
deringen digitaal plaats. 
• Digitale vergaderingen worden live uitgezonden, online en/of op televisie 
  via omroep GL8. 

Houd de website in de gaten voor de actuele informatie over de aan-
vangstijden en uitzendingen van de raads- en commissievergaderingen. 
De agenda’s, voorstellen en conceptbesluiten vindt u op de gemeentelijke 
website. 

COMMISSIEVERGADERINGEN 19 EN 20 JANUARI (DIGITAAL)
Op de agenda van de Commissie Samenleving op 19 januari staan de vol-
gende onderwerpen:
• Presentatie Maasburen in 2020-2021
• Kaders voor meerjarenbegroting 2022-2025 MGR, overheveling parti- 
 cipatiebudget en oprichting stichting
• Verordening beslistermijn schuldhulpverlening
• Tarieven onroerende zaakbelastingen 2021
• Raadsmemo’s coronacrisis

Op de agenda van de Commissie Grondgebied op 20 januari staan de vol-
gende onderwerpen:
• Aankoop pand Rijksweg 37 te Mook
• Definitief bestemmingsplan “Reconstructie N271 Mook – Milsbeek”
• Raadsmemo Benen-op-tafel-sessie

Bovenstaande onderwerpen worden tevens behandeld in de raadsverga-
dering van 28 januari.

Spreekrecht
In een vergadering kunt u inspreken over een geagendeerd onderwerp. 

Digitale vergadering
Inspreken over een geagendeerd onderwerp moet u uiterlijk 48 uur vóór 
aanvang van de vergadering laten weten aan de griffier, mevrouw M. van 
Arensbergen, telefonisch 06 - 50 16 50 25 of per e-mail: 
griffier@mookenmiddelaar.nl, onder vermelding van uw naam, adres en 
telefoonnummer.
De tekst die u wilt inspreken, dient meegezonden te worden en mag 
maximaal 700 woorden bevatten. De griffier zal namens de inspreker 
de tekst voorlezen in de vergadering. De betreffende tekst wordt voor de 
vergadering toegevoegd aan de raadsstukken.

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

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
• Keizershof 10 Molenhoek wanddoorbraken tussen keuken en woonkamer. 
• Avilaweg 1 Mook vervangen garagedeur door een raam.

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING
Onderstaande personen wonen niet meer op het adres waar zij volgens 
de Wet Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit 
onderzoek van het KlantContactCentrum. Het college van burgemeester 
en wethouders heeft daarom besloten de persoonslijst van deze personen 
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niet meer bij te houden. Dat betekent dat zij officieel niet meer op dat 
adres staan ingeschreven.

Naam: Attaey
Voorletters: M.I.
Geb. datum: 01-04-1985
Besluit verzonden: 05-01-2021

Naam: Nejrabi
Voorletters: A.J. 
Geb. datum: 29-01-1986
Besluit verzonden: 05-01-2021 

Naam: Ghasemi
Voorletters: M.
Geb. datum: 11-03-1973
Besluit verzonden: 06-01-2021 

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van datum ver-
zending een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester 
en wethouders. Het postadres is: Postbus 200, 6585 ZK Mook. Het be-
zwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste: naam/adres 
indiener, dagtekening, omschrijving van het bestreden besluit en een mo-
tivering waarom bezwaar wordt aangetekend. 

Voorlopige voorziening
Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hiervoor kan, 
tegelijk met of na de indiening van het bezwaarschrift, een voorlopige 

voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht (DigiD noodzakelijk).

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT
Burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar maken ter voldoe-
ning aan het bepaalde in art. 6.24, lid 3, Wro bekend dat zij op 21 
december 2020 een allonge hebben gesloten voor de ontwikkeling van 
een landgoed aan de Lierdwarsweg te Molenhoek, kadastraal bekend ge-
meente Mook en Middelaar, sectie A, nummers 4808 (ged), 4811 (ged) 
en 4787 (ged). Deze allonge behoort bij en maakt onlosmakelijk onder-
deel uit van de Exploitatieovereenkomst Landgoed De Kleine Lier, versie 
DEFINITIEF d.d. 1 oktober, ondertekend op 21 oktober 2013 te Mook en 
Molenhoek. 

Inzageperiode
Een zakelijke beschrijving van de inhoud van deze allonge ligt, overeen-
komstig het bepaalde in artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke orde-
ning, vanaf 18 januari 2021 gedurende zes weken voor een ieder tijdens 
openingstijden ter inzage in het gemeentehuis (publieksbalie) in Mook.

Reactiemogelijkheden
Tegen de gesloten allonge als aanvulling op de anterieure overeenkomst 
staat geen bezwaar of beroep open.

Nadere informatie
KlantContactCentrum, telefoonnummer 024 - 696 91 11.


