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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

De afgelopen twee weken werd er veel regen 
voorspeld. Voor veel Nederlanders was dit een 
domper op de meivakantie, maar niet voor stich-
ting Taxus Taxi. Integendeel! Met temperatu-
ren tussen de 15 en 20 graden, zijn dit voor de 
taxusplant de perfecte omstandigheden om een 
groeispurt in te zetten. Voor de stichting dus 
reden genoeg om het startsein te geven voor de 
taxusinzameling van 2021.

De stijgende temperatuur in combinatie met de 
regenval zijn voor de taxushaag de ingrediënten 
voor groei. Inmiddels is dan ook bekend dat de 
inzameling start op dinsdag 25 mei. 
Uw snoeisel aanmelden via taxustaxi.nl/af-
spraak is mogelijk vanaf maandag 24 mei (2de 
Pinksterdag), waarna de stichting vanaf 25 mei 
het verse groen bij u aan huis komt ophalen. 

Ook in 2021 is elke taxusdonatie van harte 
welkom. De kleine taxustwijgjes bevatten, zo-
als velen inmiddels weten, de belangrijke stof 
10-dab. Van deze stof wordt het medicijn Taxol 
gemaakt, dat een kankerremmende werking 
heeft. Door uw taxushaag te snoeien tijdens de 
inzamelperiode van Taxus Taxi kunt u op een 
gemakkelijke manier bijdragen aan de strijd te-
gen kanker. 

Inzamelvoorwaarden
De stichting kan het snoeisel gratis bij u thuis 
komen ophalen bij een minimum hoeveelheid 
van 15 kilo. Kleinere hoeveelheden zijn in te 
leveren bij inzamelpunten die vanaf 25 mei te 
vinden zijn via taxustaxi.nl/uitgiftepunten 

Naast de hoeveelheid is ook de kwaliteit van het 
snoeisel van groot belang. Zo kan de stichting 
enkel het snoeisel gebruiken dat in 1 jaar op de 
haag groeit. Takken en hele planten zijn helaas 
niet bruikbaar. Om het zo vers mogelijk in te 

Samen een kopje koffi e drinken?
Of liever kletsen tijdens een wandeling? 

Maak als maatje van iemand het dagelijks leven 
een stukje leuker! Een luisterend oor en er ge-
woon zijn voor iemand, is wat wij als vrijwilliger 
van je vragen. Wij stellen geen specifi eke eisen 
aan jouw leeftijd, opleidingsniveau of ervaring. 
Belangrijker is dat je discreet bent, je afspra-
ken nakomt en dat jij je kunt verplaatsen in een 
ander. We vragen iedere week een paar uurtjes 
van je tijd. En natuurlijk word je gekoppeld aan 
iemand die goed bij jou past. 

Spreekt je dit aan? 
Wij zoeken jou als vrijwilliger in ons team Vrijwilligerszorg Proteion Mook en Middelaar. 
Neem contact op met Diny Rohrbach via tel. 06 - 29 56 02 36.

zamelen vraagt de stichting u ook het snoeisel 
direct na het snoeien aan te melden. Voor meer 
informatie en instructievideo’s kunt u terecht op 
taxustaxi.nl/knipvoorwaarden
   
Vrijwilligers gezocht
Heeft u geen taxushaag, maar wilt u toch bij-
dragen aan de strijd tegen kanker? Dat kan! 
Het doorgewinterde team van taxusophalers is 
namelijk altijd op zoek naar vrijwilligers die zich 
willen inzetten voor dit mooie doel. Als taxus-
chauffeur haalt u in de maanden juni, juli en 
augustus het verse taxusgroen op bij ieder die 
het aan de stichting wil doneren. Voor meer in-
formatie kan gemaild worden naar: 
communicatie@taxustaxi.nl

Inzameling Taxussnoeisel weer van start
Stichting Taxus Taxi start taxusinzameling 2021 op dinsdag 25 mei!

Gratis materialen
Evenals andere jaren worden ook in 2021 weer 
gratis materialen verstrekt door Taxus Taxi. 
Door een grote vertraging in de levering, laat 
de befaamde Taxus Taxi Tas nog even op zich 
wachten, maar de stichting heeft voor een pas-
sende oplossing gezorgd. De tassen en zeilen 
zijn, zoals u gewend bent, op te halen bij diver-
se partners van Taxus Taxi, waaronder Boeren-
bond, Welkoop, en Intratuin. Heeft u geen tas-
sen, dan kunt u het snoeisel ook gewoon op een 
hoop leggen. De stichting zorgt dat het netjes 
wordt opgeruimd. 
Meer informatie over het inzamelen van taxus-
snoeisel en de stichting Taxus Taxi is te vinden 
via taxustaxi.nl of sociale media. 

Maatje gezocht 

In verband met tweede pinksterdag is 
het gemeentehuis gesloten op 

maandag 24 mei 2021.

Gemeentehuis gesloten
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OPENBARE BEKENDMAKING VOORBEREIDING BESTEMMINGSPLAN
Burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar maken op grond 
van artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend dat een nieuw be-
stemmingsplan wordt voorbereid voor het appartementencomplex aan de 
Witteweg 2-4 te Plasmolen. Het nieuwe bestemmingsplan maakt geen 
nieuwbouw mogelijk, maar betreft een wijziging van de bestemming van 
de wooneenheden in het complex. De bestemming van de appartemen-
ten zal gewijzigd worden van recreatiewoning naar een reguliere woon- 
bestemming. 

Inzien en reageren
Tegen het voornemen om voornoemd bestemmingsplan ‘Molenbeek Plas-
molen’ in procedure te brengen kunt u geen zienswijze indienen en er 
wordt over dit voornemen geen advies gevraagd. Er worden ten aanzien 
van het voornemen om een nieuw bestemmingsplan voor te bereiden ook 
geen stukken ter inzage gelegd.

Het in voorbereiding zijnde ontwerpbestemmingsplan ‘Molenbeek Plas-
molen’ zal naar verwachting binnen enkele weken ter inzage worden 
gelegd. Dan kunt u wel een zienswijze indienen. Wanneer het ontwerp-
bestemmingsplan ter inzage ligt en hoe u kunt reageren zal bekend ge-
maakt worden in de rubriek Ter Sprake en op de gemeentelijke website.

RAADSVERGADERING
In de extra raadsvergadering van 27 mei wordt het rapport Zero Based 
Budgeting (ZBB) opiniërend behandeld aan de hand van de volgende 
agendapunten:
• Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding overzicht formats compleet 
• Notitie kaderstelling bezuinigingsproces begroting 2022
• Behandelen stellingen kaderstelling bezuinigingsproces 2022

Ga naar mookenmiddelaar.nl/gemeenteraad voor agenda’s, stukken en 
het live volgen van onze vergaderingen.

Voor meer informatie 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 https://simsite.
mookenmiddelaar.nl/mook-en-middelaar/bekendmakingen_42959
De bekendmakingen liggen 6 weken ter inzage in het KlantContactCentrum 
van het gemeentehuis, informatie over meldingen kunt u ook daar ver- 
krijgen. U moet hiervoor wel een afspraak maken.

BINNENGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
• Gelrestraat 6 Mook verbouwen woning.
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WAAROVER PRATEN WIJ

Het komt regelmatig voor; inwoners die moeite hebben om een formulier 
in te vullen. Is dat het geval, dan kunt u terecht bij de formulierenbrigade.
De formulierenbrigade houdt iedere maand een spreekuur. In verband met 
de coronamaatregelen is dit op afspraak. U kunt daarvoor bellen naar  
06 - 23 84 29 64. Tot en met de maand juni zijn de volgende spreekuren 
nog gepland:

Plaats Datum Tijd
’t LOP 3 juni 2021 Steeds van 17.00 tot 19.00 uur
Prinsenweg 3c
Molenhoek

U kunt als inwoner van Mook en Middelaar ook op de spreekuren in 
Malden en Groesbeek terecht: 

Plaats Datum Tijd
Op de Heuvel  27 mei 2021 Steeds van 11.00 tot 14.00 uur
Ericastraat 39 10 juni 2021
Groesbeek 24 juni 2021

Maldensteijn 20 mei 2021 Steeds van 11.00 tot 14.00 uur
Kerkplein 8 17 juni 2021
Malden

In juli en augustus alleen telefonisch
In de zomermaanden is er alleen telefonisch spreekuur; iedere donderdag 
van 11.00 tot 14.00 uur. Daarvoor belt u naar 06 - 23 84 29 64.

Wat voor soort hulp?
De hulp van de formulierenbrigade is bedoeld voor inwoners met (finan-
ciële) vragen of moeite met het lezen en begrijpen van (online) formu-
lieren. Het gaat dan bijvoorbeeld om formulieren voor tegemoetkoming 
in de kosten van een sport of een lidmaatschap, kwijtschelding van de 
gemeentelijke belastingen of om het aanvragen van een toeslag bij de 
Belastingdienst. De vraag moet in principe opgelost kunnen worden met 
één afspraak. 

U kunt de formulierenbrigade bereiken per telefoon op 06 - 23 84 29 64 
of kijk op de website www.regionaleformulierenbrigade.nl 

Meer hulp nodig?
Voor mensen die meer hulp nodig hebben, is er SSHBsupport. Die biedt 
begeleiding bij thuisadministratie of bij vragen over schulden. U kunt de 
coördinator van SSHBsupport bereiken per telefoon op 06 - 30 00 60 35 
of kijk op de website www.sshbsupport.nl

Formulierenbrigade helpt inwoners met invullen formulieren

Op maandag 24 mei 
(2e pinksterdag) 
haalt Dar geen afval op
Op maandag 24 mei (2e pinksterdag) haalt 
Dar geen afval op. De milieustraten zijn op deze 
dag gesloten. 

Kijk op www.dar.nl/afvalwijzer of de Dar-app voor 
andere ophaaldagen en openingstijden van de 
milieu-straten.

Neemt u voor het nieuws rondom het corona-
virus regelmatig een kijkje op onze website: 

www.mookenmiddelaar.nl/corona. 
U treft daar veel antwoorden op vragen aan.

Informatie Corona virus


