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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 

WAAROVER PRATEN WIJ

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

RAADSVERGADERING
In de raadsvergadering van 15 juli (digitaal) worden onderstaande onder-
werpen behandeld. 
• Accountantsverklaring - Jaarstukken 2020
• Kaderbrief 2022
• Bestemmingsplan en omgevingsvergunningen Middelweg 100, Molen-
 hoek
• Brief werkgeverscommissie – Hoe om te gaan met vacante functie com- 
 missiegriffier
• Afscheid commissiegriffier dhr. Wiersma

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

Wilt u inspreken over een geagendeerd onderwerp, laat dit dan uiterlijk 
48 uur vóór aanvang van de vergadering weten aan de griffier, mevrouw 
M. van Arensbergen, via 06 - 501 650 25 of:
griffier@mookenmiddelaar.nl, o.v.v. uw naam, adres en telefoonnummer. 
Stuur uw tekst van maximaal 700 woorden mee en een verkorte versie 
van maximaal 250 woorden. Uw tekst wordt voorgelezen door de (com-
missie)griffier en toegevoegd aan de raadsstukken (bij meerdere inspre-
kers wordt de verkorte versie voorgelezen).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via:
griffier@mookenmiddelaar.nl

De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op onderstaan-
de 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.

RECTIFICATIE
In de papieren versie van Ter Sprake, in Hét Gemeente Nieuws van  
2 juli, is een foutje geslopen bij de Openbare Bekendmakingen. Bij Wet 
Ruimtelijke Ordening staat: “Burgemeester en wethouders van Mook en 
Middelaar maken bekend dat, met toepassing van artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening, het ontwerpbestemmingsplan ‘Molenbeek Plasmo-
len’ met de hierbij behorende stukken per 2 juli 2021 voor eenieder ge-
durende zes weken op het gemeentehuis ter inzage ligt.” De datum terin-
zagelegging had echter per 5 juli 2021 moeten zijn.
 
Technische storing
Op 5 juli bleek helaas dat het, vanwege een technische storing bij: 
www.ruimtelijkeplannen.nl, niet mogelijk was om het ontwerpbestem-
mingsplan ter inzage te leggen. We hopen dat de problemen snel worden 
opgelost en dat de plannen uiterlijk vrijdag 9 juli voor 6 weken ter inzage 
liggen. De einddatum terinzagelegging wordt dan verlengd tot 20 augus-
tus 2021. Excuses voor het ongemak.

BINNENGEKOMEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
• Rijksweg 6b (voorlopig) Molenhoek bouwen woning.

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
• Kopseweg 11 Middelaar bouwen overkapping bij woning. 

MELDINGEN (SLOOP)
• Heikantseweg 16 Middelaar verwijderen asbesthoudende materialen uit  
 woning.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
• Bisseltsebaan 34 Mook verbouwen en verduurzamen woning.
• Bovensteweg 8a bouwen woning.
• Bovensteweg 10a bouwen woning.
• Rijksweg 16d Molenhoek bouwen vrijstaande woning.

MELDING APV
• Tentoonstelling Kunstgroep Kolonie Plasmolen op 11 en 12 september  
 2021.

VERLEENDE GELUIDSONTHEFFING APV
• Ontheffing verleend voor het produceren van extra geluid op 31 juli  
 2021 tussen 18.00 en 00.00 uur i.v.m. bedrijfsbarbecue Coatinc.

BELEIDSREGELS
Op 29 juni 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders het 
Wijzigingsbesluit Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke 
kosten (TONK) 2021 gemeente Mook en Middelaar vastgesteld.
Voor de inhoud en bekendmaking van dit wijzigingsbesluit verwijzen wij u 
naar: https://lokaleregelgeving.overheid.nl


