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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

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

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
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 verkrijgen.
U moet hiervoor wel een afspraak maken.

BINNENGEKOMEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
• Rijksweg 25 Molenhoek plaatsen vier barrels (kleine houten hutjes 
 zonder fundering) als kleinschalige toeristische verblijfseenheid. 
• Nabij Schansweg 10 Mook voor het tijdelijk plaatsen van een container, 
 toiletunit en schaftkeet. 
• Mortel 8d Mook voor het plaatsen van een dakkapel.

VERLEENDE APV-VERGUNNING
• Plaatsen van sandwichborden t.b.v. een tentoonstelling op 11 en 12 
 september 2021 door Kunstgroep Kolonie Plasmolen. 

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 ‘Molenbeek Plasmolen’ met de hierbij behorende 
stukken per 5 juli 2021 voor eenieder gedurende zes weken op het ge-

meentehuis ter inzage ligt. De stukken zijn ook digitaal te bekijken op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentifi catienummer is: 
NL.IMRO.0944.Molenbeek-ON01. 

Permanente bewoning
Op verzoek van de eigenaren van de recreatiewoningen heeft de gemeente 
ingestemd om de permanente bewoning in appartementencomplex 
Molenbeek, Witteweg 2-4 Plasmolen, te legaliseren met een bestem-
mingsplanwijziging. Hiervoor is een wijziging van het planologische 
regime van Recreatief naar Wonen nodig. Daarnaast zal ook het aanzien 
van het gebouw aan de zijde van de Rijksweg N271 worden verfraaid.

Zienswijze
Eenieder wordt in de gelegenheid gesteld op het ontwerpbestemmings-
plan zijn of haar zienswijze kenbaar te maken. Een zienswijze dient u 
binnen zes weken na datum terinzagelegging in te dienen. 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 KlantContact-
Centrum via telefoonnummer 024 - 696 91 11 of via e-mail: 
gemeente@mookenmiddelaar.nl  

Gemeentehuis om de week weer op 
donderdagavond open

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

Per ingang van donderdag 1 juli is de afdeling burgerzaken in de even 
weken ook op donderdagavond geopend van 17.00 uur tot 19.00 uur. 
Wij werken deze avond uitsluitend op afspraak. U kunt een afspraak 
maken via onze website of door te bellen met het KlantContactCentrum 
via 024 - 696 91 11.

Openingstijden op afspraak
• Iedere dag: 09.00-12.30 uur
• Woensdagmiddag: 14.00-17.00 uur
• Donderdagavond in de even weken: 
 17.00-19.00 uur


