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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

Er komt een extra buurtbus, die van Malden naar 
Middelaar gaat rijden, via station Mook-Molen-
hoek. Dat is de uitkomst van een onderzoek on-
der inwoners van de gemeenten Mook en Midde-
laar en Heumen. Zij konden afgelopen najaar hun 
wensen kenbaar maken via een enquête. Maar 
om de buurtbus te laten rijden zijn er nog vrij-
willigers nodig.

Er was veel belangstelling voor het onderzoek. 
Dit was meteen ook een duidelijk signaal. 
De uitkomsten zijn besproken met de provincie 
Gelderland en het busbedrijf Connexxion/Breng. 
Resultaat: de provincie heeft voldoende ver-
trouwen om groen licht te geven en ondersteunt 
het opzetten van de nieuwe buurtbus. Als ge-
meente zijn wij hier erg blij mee.
Voor alle deelnemers: alsnog hartelijk dank voor 
uw medewerking!

Buurtbuschauffeurs gezocht!
Vindt u het leuk om een ander te helpen? 
Houdt u van contact met mensen en rijdt 
u graag? Word dan chauffeur op de nieuwe 
buurtbus van Malden naar Middelaar. 

De buurtbusvereniging Rijk van Nijmegen 
zoekt nieuwe vrijwilligers (m/v) die graag hel-
pen het personenvervoer in hun eigen woon-
omgeving te verzorgen op trajecten waar de 
‘grote bus’ niet (meer) komt. Lijkt u dit wat? 

Bent/heeft u…
• in het bezig van rijbewijs B?
• minimaal twee jaar rijervaring?
• minimaal één dagdeel per twee weken van 
 ongeveer vier uur beschikbaar?
Stuur een e-mail naar: 
secr.buurtbus.rvn@outlook.com of bel naar 
Ilja Vermoet op nummer: 06 - 20 07 15 84 
voor meer informatie of om een keertje een 
proefrit te maken. Neem alvast een kijkje op 
de website: www.buurtbus.com

Vrijwilligers nieuwe buurtbus gezocht!

Ik ben Elsemieke Laset en ben werkzaam voor 
de Gemeente Mook en Middelaar als coördinator
Aangepast Sporten. Ik ben aangesloten bij de 
projectgroep MOVE om gezamenlijk bij te dragen 
aan een gezonde omgeving en leefstijl voor alle 
inwoners. 

Iedereen moet de mogelijkheid hebben om te 
kunnen sporten, ook mensen met een beper-
king. Als coördinator Aangepast Sporten ben ik 
een vraagbaak voor sporters met een beperking 
en ondersteun ik sportaanbieders op het gebied 
van aangepast sporten. Ik zoek de verbinding 
op met zorgpartners om dit optimaal te kunnen 
realiseren. 

Waarvoor kun je bij mij terecht?
• Je wil graag sporten maar weet niet precies 
 wat je wil gaan doen of welke activiteiten er in 
 de buurt aangeboden worden
• Je hebt een hulpmiddel nodig bij het sporten 
 maar weet niet wat de mogelijkheden zijn
• Je bent een sportaanbieder en wil nieuw aan-
 bod opzetten voor mensen met een beperking
• Je bent een zorgpartner en wil de verbinding 
 zoeken om bewoners of cliënten meer te laten 
 bewegen
• Alle overige vragen die te maken hebben met 
 aangepast sporten

Ook op de website van Uniek Sporten is veel
informatie te vinden over sportaanbod, hulp-
middelen etc. Kijk voor meer informatie op:
www.unieksporten.nl/limburg/mookenmiddelaar 

Voor vragen ben ik bereikbaar via:
e.laset@nijmegen.nl of 06 - 50 15 41 06.

Voorstellen coördinator Aangepast Sporten 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



www.mookenmiddelaar.nl           @MookMiddelaar          www.facebook.com/gemeentemookmiddelaar 

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
• Bovensteweg 42 Mook kappen zomereik.
• Rijksweg 8b (voorlopig) Molenhoek bouwen vrijstaande woning.
• Franciscanessenstraat 9 Molenhoek dichtmaken veranda t.b.v. keuken.
• Generaal Gavinstraat 30 Mook plaatsen dakkapel straatzijde.
• Muldershofweg 18 Plasmolen plaatsen tijdelijke woonunit.
• Schildersweg 1a Plasmolen plaatsen carport.
• Stationsstraat 4 Molenhoek renoveren en uitbreiden woning.
• Rijksweg 8 (voorlopig) Molenhoek bouwen vrijstaande woning.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
• Prinses Amaliahof 1 t/m 75 Mook plaatsen brandwerende wand en
 kozijn in opslagruimte op 2de verdieping.
• Generaal Gavinstraat 39 Mook vernieuwen gevelbekleding en stuken 
 van gevel.
• De Sterreschans 11 Molenhoek plaatsen carport.
• Rijksweg 3, 3a en 3b, 5, 5a, 5b en 5c, 7, 7a, 7b en 7c Molenhoek 
 realiseren 12e appartement.
• Groesbeekseweg 25 Mook verbouwen woning.

INGETROKKEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
• Elzenstraat 11b Middelaar vervangen oude schuur/garage.

MELDINGEN (SLOOP)
• Muldershofweg 19 Plasmolen asbestverwijdering en sloopwerkzaam-
 heden bij woning.
• Elzenstraat 19 Middelaar asbestverwijdering uit woning.
• Stationsstraat 35 Molenhoek asbestverwijdering uit woning. 

WET RUIMTELIJKE ORDENING
Burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar maken bekend dat 
de gemeenteraad in haar vergadering van 8 april 2021 het bestemmings-
plan ‘Eindweg 9, Middelaar’ heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan met 
de hierbij behorende stukken zal per 16 april 2021 gedurende zes weken 
digitaal ter inzage liggen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentifi -
catienummer is NL.IMRO.0944.Eindweg9-VA01. 

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.  

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  
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OPENBARE BEKENDMAKINGEN

In 2021 heeft het Rijk € 150 miljoen beschik-
baar gesteld aan gemeenten voor de ondersteu-
ning van de lokale culturele infrastructuur als 
gevolg van de coronacrisis. De lokale culturele 
infrastructuur bestaat uit openbare bibliotheken, 
muziekscholen, centra voor de kunsten, musea, 
monumenten, schouwburgen, concertzalen, 
vlakke vloer theaters, poppodia, fi lmhuizen, 
beeldende kunstinstellingen, amateurkunst, 
cultuureducatie en festivals. De gemeenten zijn 
vrij om te bepalen op welke manier zij de lokale 
culturele infrastructuur ondersteunen. Dit kan 
bijvoorbeeld door het ondersteunen van instel-
lingen en voorzieningen, het ondersteunen van 
makers of het oprichten van een regionaal fonds. 

Cultuurgelden voor de gemeente Mook en Mid-
delaar
Het bedrag dat gemeenten krijgen is gerela-
teerd aan de aanwezige culturele infrastructuur 

die door gemeenten wordt ondersteund. Voor 
onze gemeente komt het bedrag op € 9.473. 
Een gedeelte van dit geld is besteed aan het 
Cultuur Innovatiefonds Limburg. Het Cultuur 
Innovatiefonds is bedoeld om met name jonge 
en mid-career makers (zoals kunstenaars, dich-
ters, schrijvers, theater- en fi lmmakers, zangers, 
dansers) in deze coronacrisis te ondersteunen. 

Meer informatie is te vinden op de site van het 
cultuurfonds via de website:
www.cultuurinbedrijfl imburg.nl/cifl 

Vragen
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding 
van bovenstaande, zelf fi nanciële problemen 
ervaren als cultuuraanbieder als gevolg van de 
coronacrisis, of gewoon meer informatie willen 
over het aanvragen van subsidies, dan kunt u 
hiervoor contact opnemen met de gemeente. 

Rijksmiddelen voor cultuur
Bezorgklachten 

verspreiding 
Gemeentenieuws

De verspreiding van het krantje 
‘Gemeentenieuws’ vindt plaats in Mook en 
Middelaar op vrijdag en zaterdag en is een 
verantwoordelijkheid van de krant zelf en 

niet van de gemeente. 

Met bezorgklachten kunt u zich melden bij 
het Gemeentenieuws via telefoonnummer

0481 - 46 47 70 of via 
www.gemeentenieuwsonline.nl

Overigens is het blad ‘Gemeentenieuws’ 
ook te raadplegen als e-paper:

https://groesbeek.gemeentenieuwsonline.nl/
krantenarchief


