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F-16’s van vliegbasis Volkel vliegen 
vanaf maandag 8 januari weer in de 
avonduren. Het is mogelijk dat inwo- 
ners van Mook en Middelaar (beperkte) 
hinder ondervinden van deze oefe- 
ningen.

In de weken 2, 3, 5, 6, 8 en 9 wordt 
er vanaf vliegbasis Volkel op maandag 
tot en met donderdag gevlogen tot  
uiterlijk 23.00 uur. Op vrijdag wordt er 
alleen overdag gevlogen. 

Uw kind kan vanaf de dag waarop het 
vier jaar wordt, naar een basisschool 
gaan. De scholen organiseren de 
komende weken allerlei informatie- 
bijeenkomsten waarop kinderen voor 
het schooljaar 2018-2019 aangemeld 
kunnen worden. De aanmeldings- 
mogelijkheid geldt voor alle kinderen 
die voor 1 augustus 2018 vier jaar 
worden, maar is vooral ook bedoeld 
voor kinderen die voor 1 augustus 
2019 vier jaar worden. 

De ouders of verzorgers van de kinde-
ren die geboren zijn tussen 1 augustus 
2014 en 1 augustus 2015 ontvangen 
hierover een brief van de gemeente 
Mook en Middelaar. Wilt u meer infor-
matie over de scholen ontvangen, dan 
kunt u bij een of meerdere scholen de 
schoolgids downloaden. 

De basisscholen van de gemeente 
Mook en Middelaar zijn:
• De Adalbert Basisschool
 Koningin Julianastraat 5a
 6585 XP Mook, 
 telefoon: 024 - 696 27 63
 website: www.adalbertbs.nl 
• Sterrenschool EigenWijs
 Bouwsteeg 1
 6587 AW Middelaar
 telefoon: 024 - 696 12 02
 website: 
 www.sterrenschooleigenwijs.nl 
• Basisschool De Grote Lier:
 Esdoornlaan 8
 6584 BD Molenhoek
 telefoon: 024 - 388 00 08
 website: www.degrotelier.nl

Passend onderwijs
In verband met de Wet op passend 
onderwijs is het belangrijk om uw kind 
tien weken voor zijn of haar eerste 
schooldag aan te melden. Dit omdat 
in verband met de invoering van deze 
wet de scholen tien weken de tijd heb-
ben om na te gaan of de school een 
passend onderwijsaanbod kan bieden 
aan uw kind. De scholen stellen het 
echter zeer op prijs, dat indien moge- 
lijk u uw kind vóór 1 april 2018 aan-
meldt bij de school van keuze. 

Op www.mookenmiddelaar.nl is infor-
matie te vinden over de leerplicht. Voor 
meer informatie kunt u bellen naar 
de gemeente, tel. 024 - 696 91 11 
en vragen naar de leerplichtambte- 
naar.

Veel buurtbewoners willen hun woning 
duurzamer maken, maar weten niet 
waar ze moeten beginnen. Terwijl er 
ook buren zijn die al ervaring hebben 
met energiebesparing en duurzame 
energie. Daarom zijn drie enthousiaste 
Molenhoekers een Energiecafé begon-
nen om beide groepen met elkaar in 
verbinding te brengen. 

Met het behalen van de 1e prijs van 
Molenhoek Pakt Aan heeft het café 
een vliegende start gekregen. Het 
Energiecafé krijgt ondersteuning van 
Buurkracht, een niet-commercieel en 
kosteloos initiatief dat buurtbewoners 
helpt energiebesparende initiatieven 
van de grond te krijgen. 

Tijdens de cafébijeenkomsten worden 
plannen gemaakt, zoals grootschalige 
isolatieacties, inkoop van zonnepa- 
nelen tot zelfs de oprichting van een 
energiecoöperatie. In het café worden 
presentaties gegeven, vertellen werk-
groepen over hun voortgang en wordt 
gebrainstormd over nieuwe plannen.

Het eerste Energiecafé is op 25 janu-
ari 2018 van 19.45 - 21.30 uur in het 
Lees en Ontmoetingspunt (Prinsen-
weg 3c, Molenhoek). De bijeenkomst 
is een samenwerking tussen Energie- 
café, de gemeente, Loket Duurzaam 

Wilt u ook bijdragen aan het voorkomen 
van wateroverlast bij hevige regenval? 
Kijk dan eens of het afkoppelen van 
uw regenpijpen een mogelijkheid is. U 
kunt hier ook dit jaar nog subsidie voor 
ontvangen.

De regeling is bedoeld als extra stimu-
lans voor onze inwoners, bedrijven en 
woningbouwverenigingen om zo bij te 
dragen aan het voorkomen van water-
overlast en duurzaam waterbeheer te 
bevorderen.
Klimaatverandering zorgt voor steeds 
meer uitersten. Hevige regenval en 
droge periodes komen steeds vaker 
voor. Wethouder Pepijn Baneke roept 
iedereen op om mee te doen: “Duur- 
zaam waterbeheer is steeds belang- 
rijker. Deze subsidieregeling is een 
unieke stimulans voor onze inwoners 
en bedrijven om mee te doen. Samen 
maken wij in Mook en Middelaar het 
verschil!”

Mook en Middelaar Waterklaar 
Inwoners die hun regenpijp afkoppe-
len, kunnen tot eind 2018 gebruik 
maken van de subsidieregeling. De 
voorwaarden zijn eenvoudig en de 
hoogte van de subsidie is de moeite 
waard. De regeling is in Mook en Mid-
delaar al een tijdje actief en loopt 
goed. Informatie over afkoppelen en 
de subsidieregeling is te vinden op de 
gemeentelijke website en op: 
www.waterklaar.nl.

Wonen Plus, Buurkracht en een  
energieadviseur. De toegang is gratis. 
Meer informatie is te vinden op  
facebook.com/energiecafemolenhoek 
en binnenkort op: 
energiecafemolenhoek.nl.

Bewoners die interesse hebben in 
samen energie besparen of opwekken 
kunnen hun wensen kenbaar maken 
via een vragenlijst op buurkracht.nl/
molenhoek. Op deze website kunnen 
alle bewoners zich ook aanmelden 
voor de bijeenkomst. Zij blijven dan 
meteen op de hoogte van de acties en 
activiteiten in de buurt.

Inwoners die actief willen bijdragen 
aan de organisatie van het Energie-
café zijn van harte welkom en kunnen 
zich melden via: 
info@energiecafemolenhoek.nl. 

Mook en Middelaar wordt energie- 
neutraal!
De Gemeente juicht dit burgerinitia- 
tief voor een energiecafé van harte 
toe. Want ook de Gemeente gaat extra 
werk maken van energiebesparing en 
duurzame energie opwekking. In janu-
ari 2018 staan de Energievisie Mook 
en Middelaar en het uitvoeringspro-
gramma 2018 - 2020 op de agenda 
van de gemeenteraad.

Waterklaar
Waterklaar houdt in dat de regenpijp 
wordt afgekoppeld van het vuilwater-
riool. Het regenwater wordt in eigen 
tuin opgevangen waar het in de grond 
zakt. Bij hevige regenbuien voorkomt 
dit dat de riolering het overtollige wa-
ter niet meer aankan, straten blank 
komen te staan of nog erger, het wa-
ter de woning binnenloopt. Bovendien 
hoeft dat schone regenwater dan niet 
samen met het afvalwater gezuiverd te 
worden en voorkomen wij samen ver-
droging. Het is immers zonde om het 
schaarse regenwater af te voeren als 
je tuin schreeuwt om regenwater.

Komt u in aanmerking?
Bekijk de voorwaarden of u in aan-
merking komt voor subsidie. Als wij 
uw subsidieaanvraag hebben ontvan-
gen maken wij een afspraak voor een 
huisbezoek. Onze adviseur bekijkt 
samen met u of de aanpassingen die 
u voorstelt voldoen aan de subsidiere-
geling. Eventueel adviseert hij u wat 
de mogelijkheden zijn. Als er overeen-
stemming is over de aanpak krijgt u 
het bedrag uitgekeerd en kunt u aan 
de slag. De werkzaamheden mag u 
zelf uitvoeren of door een specialist 
laten uitvoeren. Als de werkzaam-
heden klaar zijn volgt nog een controle 
door de gemeente. 

Meer informatie en het aanvraagfor-
mulier op www.mookenmiddelaar.nl

De gemeente geeft ook in 2018 de ge-
meentegids weer uit met uitgever Akse 
Media. Samen met de uitgever organi- 
seren wij rond het verschijnen van de 
nieuwe gemeentegids een fotowed- 
strijd. De foto’s worden verwerkt in de 
gemeentegids. Ook deze keer verbin- 
den we een thema aan de wedstrijd:  
‘Bijzondere plekken in Mook en Midde-
laar’.

Inzenden voor 24 februari 2018
Als u mee wil doen aan de wedstrijd, 
kunt u tot 24 februari 2018 per mail 
een foto insturen naar fotowedstrijd@
mookenmiddelaar.nl. Dit moet uiter- 
aard onder vermelding van uw naam en 
adresgegevens. De drie mooiste foto’s 
worden beloond met een waardebon 
van resp.75, 50 en 25 euro en komen 
op een prominente plek in de nieuwe 
gemeentegids. Een selectie van an-
dere foto’s die zijn ingezonden wordt 
in de gids opgenomen, met vermel- 
ding van de naam van de maker.

Jury
Alle foto’s worden beoordeeld door 
een deskundige jury onder leiding van 
burgemeester Willem Gradisen.

Voorwaarden
De wedstrijd staat alleen open voor 
inwoners van de gemeente Mook en 
Middelaar. Per persoon mogen maxi-
maal twee foto’s worden ingezonden 
en de foto’s moeten uiteraard in onze 
gemeente zijn genomen. Ze moeten 
rechtenvrij digitaal worden aange-
leverd in jpg-formaat met een mini-
male resolutie van 300dpi of een mini- 
male bestandsgrootte van 1,2MB. De 
gemeente kan de foto’s ook gebruiken 
voor promotionele doeleinden, zoals 
de eigen website of folders. Bij deel-
name aan de fotowedstrijd geeft u hier 
automatisch toestemming voor. Als u 
personen of kunstwerken fotografeert, 
moet u vooraf toestemming vragen 
voor publicatie van de foto’s.

Uitslag
De winnende foto’s worden in maart 
2018 bekend gemaakt en de winnaars 
krijgen persoonlijk bericht.

De vroeg invallende duisternis maakt 
het mogelijk een dergelijk oefenpro-
gramma uit te voeren. Daadwerkelijke 
inzet van F-16’s vindt voornamelijk 
plaats in het donker. Het toestel is uit-
gerust voor nachtelijke operaties. Zo 
heeft de vlieger de beschikking over 
geavanceerde nachtzichtapparatuur. 
Om deze middelen optimaal te kun-
nen benutten tijdens huidige en toe-
komstige missies moet er regelmatig 
getraind worden, ook in het donker.

Informatie
Vanwege operationele redenen of on- 
voorziene omstandigheden kan van  
bovenstaande planning worden af-
geweken. Wilt u meer weten over 
vliegbewegingen, zie luchtmacht.nl/
vliegbewegingen of NOS teletekst pa-
gina 766. Voor vragen en eventuele 
geluidhinderklachten kunt u gratis bel-
len met 0800 - 022 60 33. Klachten 
kunnen eveneens worden ingediend 
via: luchtmacht.nl/geluidshinder 

Wist u dat wij ook actief zijn op 
social media? Volg ons op:

  
  @MookMiddelaar

  www.facebook.com/
  gemeentemookmiddelaar

Social Media

Inschrijving 
basisscholen

Week van de Unieke 
Sporter 4 t/m 9 maart 
2018

Molenhoeks Energiecafé van start

Subsidieregeling voor afkoppelen regenpijp 
Mook en Middelaar gaat voor Waterklaar

FotowedstrijdF-16’s vliegen ook in 2018 
in de avonduren

Foto: Koninklijke Luchtmacht

Om te laten zien dat een beperking geen 
belemmering hoeft te zijn om te kun-
nen sporten of bewegen en dat ieder-
een in de regio Nijmegen mee moet 
kunnen doen, organiseert het regionaal 
samenwerkingsverband Uniek Sporten 
de’ Week van de Unieke Sporter’. Deze 
week is van zondag 4 maart t/m vrijdag 
9 maart 2018.
 
De week wordt op zondag 4 maart 
2018 geopend met een sportdag. 
Deze Dag van de Unieke Sporter  
vindt plaats bij het Radboud Universi-
tair Sportcentrum in Nijmegen.

Daarnaast zetten de hele week 
verschillende (sport)aanbieders en pro- 
fessionals hun deuren open om ervoor 
te zorgen dat iedereen in de regio  
Nijmegen mee kan doen. 

Het slotstuk van de Week van de  
Unieke Sporter is een interactief  
congres op de Sint Maartenskliniek  
waarbij beleid, onderzoek, praktijk en 
mensen met een beperking elkaar  
zullen treffen.

Wilt u meer informatie, dan kunt u 
mailen naar: 
regionijmegen@unieksporten.nl
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Raads,- en commissievergaderingen 
vinden plaats in de raadzaal van het 
gemeentehuis te Mook. Belangstellen-
den zijn van harte welkom en hebben 
spreekrecht. Bij raadsvergaderingen 
kan het publiek aan het begin van de 
vergadering reageren op voorstellen. 
Bij commissievergaderingen gebeurt 
dit tijdens de behandeling van het 
voorstel.

De agenda, voorstellen en concept-
besluiten liggen op het gemeentehuis 
Mook ter inzage en staan op de ge-
meentelijke website:
www.mookenmiddelaar.nl. 

Wilt u in de raads- of commissiever-
gadering van uw spreekrecht gebruik 
maken, dan moet u dit uiterlijk om 
16.00 uur op de dag van de vergade-
ring laten weten aan de plv. griffier, 
dhr. T. Peters-Sengers, tel. 024 - 696 
91 48 of griffier@mookenmiddelaar.nl, 
onder vermelding van uw naam, adres, 
telefoonnummer en het onderwerp 
waarover u het woord wilt voeren.

De (gecombineerde) commissies 
Samenleving en Grondgebied verga-
deren op woensdag 17 januari 2018 
om 19.30 uur. 

Op de agenda staat onder andere:
• Concept begroting 2018-2021 GR  
 RUD LN
• Energievisie en uitvoeringsprogramma 
• Dienstregeling pilot BRENG flex 
• Actieprogramma Vrijetijdseconomie  
 Noord Limburg
• Kaders MGR 2019
• Memo Maasheggen 
• Memo Energiebeleid
• Memo Rijksweg 84 te Mook
• Memo Maatregelenpakket omtrent  
 Coatinc Mook
• Memo stand van zaken AVAN

Voorafgaand aan de vergadering, maar 
buiten de orde van de vergadering, 

wordt op initiatief van natuur- en mi-
lieuwerkgroep Animo een korte film 
(20 min.) vertoond van het Brabants 
Landschap over de maasheggen. Aan-
vang is 19.00 uur en belangstellenden 
hiervoor zijn welkom.

De bekendmakingen van deze week 
hebben betrekking op onderstaande 
adressen. Aanvullende informatie kunt 
u vinden op www.mookenmiddelaar.nl/
actueel/bekendmakingen. De bekend-
makingen liggen 6 weken ter inzage in 
het KlantContactCentrum van het ge-
meentehuis, informatie over meldingen 
kunt u ook daar verkrijgen. U moet  
hiervoor wel een afspraak maken.

• Bovensteweg 28a Mook, kappen  
 drie bomen.
• Stiftstraat 29 Molenhoek, uitbrei- 
 den woning.

• Voor het produceren van extra geluid  
 door Harmonie Erica op diverse  
 data voor diverse activiteiten in 2018.

• 16 t/m 21 april 2018 collecteren  
 door Stichting Nationaal Fonds Kin- 
 derhulp.
• 10 t/m 16 juni 2018 collecteren  
 door Natuurmonumenten.

• Overkwartierstraat 8, asbestver- 
 wijdering bij renovatie woning.
• Locatie De Hove t/m Klepperman- 
 straatje Mook, sloop kademuur.

INSPRAAK ONTWERP BEELDKWALI- 
TEITSPLAN RIJKSWEG 84 TE MOOK 
Burgemeester en wethouders van 
Mook en Middelaar maken bekend dat 

vanaf 17 januari 2018 t/m 13 februari 
2018 het ontwerp Beeldkwaliteitsplan 
voor Rijksweg 84 te Mook ter inzage 
ligt. In het beeldkwaliteitsplan worden 
voorwaarden gesteld aan de architec-
tonische uitstraling van het toekom- 
stige bouwplan. Het beeldkwaliteits- 
plan zal gebruikt worden als toetsings- 
kader voor de welstandsadvisering bij 
de aanvraag van omgevingsvergunning.  

Nadere toelichting Beeldkwaliteitsplan 
Het bestemmingsplan, het bouwbe- 
sluit en het vast te stellen beeldkwali- 
teitsplan vormen de publiekrechtelijke 
kaders voor de herontwikkeling van  
Rijksweg 84 te Mook. Gezien de promi- 
nente plek van de locatie is besloten 
om een beeldkwaliteitsplan aan deze 
kaders toe te voegen. Het beeldkwali- 
teitsplan geeft uitgangspunten mee 
voor de herontwikkeling van de loca- 
tie. Het gaat dan om stedenbouwkun-
dige aspecten, de aansluiting op de 
openbare ruimte en het architectuur-
beeld. Het beeldkwaliteitsplan is in 
samenspraak opgesteld met de par-
ticipatiegroep voor Rijksweg 84.

Inspraakprocedure
Het ontwerp Beeldkwaliteitsplan Rijks- 
weg 84 ligt ter inzage in het ge-
meentehuis van Mook en Middelaar. 
De stukken zijn ook digitaal te be- 
kijken via www.mookenmiddelaar.nl. 
Eenieder wordt in de gelegenheid 
gesteld om een inspraakreactie in te 
dienen op het ontwerp beeldkwaliteits- 
plan. Het kenbaar maken van een 
inspraakreactie kan schriftelijk of 
mondeling op afspraak. Schriftelijke 
reacties kunt u richten aan de Ge-
meenteraad, Postbus 200, 6585 ZK 
Mook. Voor meer informatie of een 
afspraak voor een mondelinge reac-
tie kunt u contact opnemen met het 
KlantContactCentrum via telefoon-
nummer 024 - 696 91 11 of via e- 
mail gemeente@mookenmiddelaar.nl. 
De gemeenteraad betrekt de inspraak-
reacties bij de behandeling van het 
Beeldkwaliteitsplan.
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