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Vijf nieuwe mogelijke oplossingsrichtingen Lob van Gennep
Lob van Gennep neemt de komende
maanden de tijd om volop in gesprek
te blijven met de omgeving en nieuwe
oplossingsrichtingen verder uit te
werken. Maar welke oplossingsrichtingen liggen op dit moment op tafel?
Dit artikel geeft een overzicht.
Twee oplossingrichtingen bij start
Bij de start van het project werden
oorspronkelijk drie keuzes voorgelegd
aan de omgeving: ‘huidige situatie
handhaven’ (is in feite geen oplossing
maar dient als als nulmeting of referentie voor de andere twee oplossingsrichtingen), ‘Dubbele dijken’ en ‘Verbindende dijken’.

Foto: Theo Peeters fotografie

WAAROVER
PRATEN WIJ

Raads- en commissievergaderingen
vinden plaats in de raadzaal van het
gemeentehuis te Mook. Belangstellenden
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 conceptbesluiten liggen in het gemeentehuis
Mook ter inzage en staan op de gemeentelijke website:
www.mookenmiddelaar.nl.
Wilt u in de raads- of commissievergadering van uw spreekrecht gebruik
maken, dan moet u dit uiterlijk om 16.00
uur op de dag van de vergadering laten
weten aan de griffier, dhr. A.W. PetersSengers, tel: 06 - 500 073 61 of griffier@
mookenmiddelaar.nl, onder vermelding
van uw naam, adres, telefoonnummer
en het onderwerp waarover u het woord
wilt voeren.

COMMISSIE SAMENLEVING
De commissie Samenleving vergadert op
dinsdag 1 oktober 2019 om 19.30 uur.
Op de agenda staat onder andere:
• Verordening Wmo en Jeugdwet
• Wijziging MGR Rijk van Nijmegen
COMMISSIE GRONDGEBIED
De commissie Grondgebied van woensdag 2 oktober komt te vervallen.
De gemeenteraad vergadert op donderdag 10 oktober 2019 om 19.30 uur.
Op de agenda staat naast de vaste
agendapunten onder andere (onder
voorbehoud):
• Verordening Wmo en Jeugdwet
• Wijziging MGR Rijk van Nijmegen
• Jaarplanning 2020
• Instellen raadscommissie conform
de verordening voor het voeren van
klankbordgesprekken met de burgemeester.

www.mookenmiddelaar.nl

Vijf nieuwe alternatieven
Tijdens de verkenning zijn door gesprekken met mensen uit het gebied
nieuwe inzichten opgedaan. Op dit

OPENBARE
BEKENDMAKINGEN

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 meldingen
kunt u ook daar verkrijgen. U moet
hiervoor wel een afspraak maken.
BINNENGEKOMEN AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
KAPPEN
• Groenvlakken langs Singel Molenhoek (van Koningslaan tot aan de
Heumensebaan), kappen diverse
bomen.
MEERVOUDIGE ACTIVITEIT
• Riethorsterweg 27 (voorlopig) Plasmolen, bouwen woning.
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
• Rijksweg 35 Mook, bouw overkapping.

@MookMiddelaar

moment zijn er vijf nieuwe alternatieven
ontstaan door het gesprek met de
omgeving. Een eerste nieuw alternatief
is ‘Klassieke dijken’. Dat komt neer
op het louter versterken en verhogen
van de bestaande dijken volgens de
wettelijke norm. Een tweede nieuwe
oplossingsrichting is om de huidige
dijken te verhogen en te versterken
en van een vaste drempel te voorzien.
Dit in plaats van een waterkerende
instroomvoorziening.
Als derde is er een alternatief met
een nieuwe dijk ter hoogte van de
Pastoorsdijk. Een vierde voorstel is
het idee dat uitgaat van een waterberging nabij het Koningsven, waarbij
het woongebied zoveel mogelijk
wordt ontzien. Het vijfde alternatief
bestaat uit dubbele dijken met
noodmaatregelen op de Maas- en

VERLEENDE APV-VERGUNNING
• Lichtjesoptocht door Werkgroep gezinsvieringen Middelaar, 22 december
2019
• Rommelmarkt door harmonie Erica
gemeenschapshuis Mook, 6 oktober
2019
• Ophangen spandoek t.b.v. Toneelver.
Molenhoek in Molenhoek, van 21
oktober 2019 tot 4 november 2019.
VERLEENDE GELUIDSONTHEFFING APV
• Ontheffing verleend voor het produceren van extra geluid in de
nachturen van week 42-2019 i.v.m.
onderhoud aan het spoor door Dura
Vermeer.
MELDINGEN SLOOP
• Generaal Gavinstraat 17 Mook, verwijderen keerwand.
• Lodewijkstraat 32 Mook, verwijderen
asbesthoudende platen
• Pastoor Fabritiusstraat 12 Mook,
verwijderen asbesthoudend dakbeschot woning

Niersdijken. Deze nieuwe voorstellen
worden de komende maanden verder
onderzocht.
Wilt u meer weten over de oplossingsrichtingen? Kijk dan op www.
lobvangennep.nl/oplossingsrichtingen.
Blijf op de hoogte
Wilt u op de hoogte blijven van de
laatste ontwikkelingen en het nieuws?
Abonneer u dan op de nieuwsbrief via
www.lobvangennep.nl of volg ons via
Facebook en Twitter: @Lobvangennep.

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.facebook.com/gemeentemookmiddelaar

Puzzel met ons mee
WEEKPRIJS KRUISWOORD

Breng de letters uit de overeenkomstig genummerde hokjes over
naar de hokjes hieronder. Deze letters vormen de oplossing.
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oplossing voor week 40. De
oplossing moet uiterlijk zondag binnen zijn. Geef uw inzending door
per e-mail naar puzzel@telstar-uitgeverij.nl onder vermelding
van naam en woonplaats. Oplossingen insturen per post kan naar
Christiaan Huygensweg 9, 3225 LD Hellevoetsluis.

HORIZONTAAL
1. Speelgoed - 6. De wereld - 13. Kuis - 19. Dierenvoedsel - 21. Lofdicht - 22. Dik boek - 24. Ver
beneden - 25. Noot - 27. Kleermaker - 29. Laaiend - 32.Zuiderbreedte - 33. Bergtop - 35. Deel
van vinger - 36. Spinsel - 38. Erg - 39. Indien - 40. Frisheid - 41. Halt - 43. Boomvrucht - 45.
Hedendaags - 47. Jongere broer - 48. Deel van gebit - 49. Kaartspel - 51.Tijdje - 53. Delfstof
- 54. Engels bier - 55. Riviertje - 56. Kaartenboek- 58. Oogziekte - 60.Gewrichtsziekte - 62.
Gevangenis - 64. Regeringsreglement - 65. Honingbij - 67. Vogel - 68.Griekse letter - 69. Sappig
- 70. Dwarsmast - 71. Voetbalterm - 72. Mondkost - 73.Technische titel - 75. Deel van de arm
- 76. Soort uitkering - 78. Muurholte - 79. Beroeps - 81. Meter ton - 82. Halsjuk- 84. Vaart - 86.
Zoutmeer - 89. Borstbeeld - 91. Smaakgewaarwording - 92. Engelse titel - 93. Plezier - 95. Vogel
- 97. Sedert - 99. Vrouwelijk dier - 100. Elasticiteit - 101. Windrichting - 103. Bontsoort- 1OS.
Reinigingsmiddel - 106. Takje - 107. Afscheiding - 108. Eenheid van vermogen - 109. Watering
- 111. Sociëteit - 113. Ogenblik - 114. Tijdelijk - 115. Overeenkomst - 117. Eetwolf - 119.
Rijksuniversiteit - 120. Deel van stoel - 121. Lidwoord - 123. Vreemde munt - 124. Zangstuk 126. Delf stof - 127. Strafregister - 128. Kabelbaan.
VERTICAAL
1. Zwaar bepakt - 2. Openbaar vervoer - 3. Insect - 4. Houtsoort - 5. Sterrenbeeld - 7.Grote
droefheid - 8. Gevat - 9. Neon - 10. Niet parkeren - 11. Verscheidenheid - 12. Iedereen - 14.
Edelman - 15. Friszuur - 16. Rustplaats - 17. Waterstand - 18. Beeldraadsel - 20. Steeds 23.Ter herinnering - 26. Offertafel - 28. Deel van geweer - 30. Slee - 31. Larve - 32. Deel van
camera - 34. Drank- 37. Landelijk- 38. Duw - 40. Foto - 42. Deel van ziekenhuis - 44. Voorzetsel
- 46. Doctor - 47. Zangstem - 48. Vrucht - 50.Trommelslager - 52. Fifty-fifty - 54. Uitroep van
droefheid - 55. Huiduitslag - 57. Kledingmaat - 59. Autopers - 61. Romeinse keizer - 62. Stuk
karton - 63. Deel van bijenkast - 64. Behaard - 66. Boom - 69. Omslag - 74. Woedend - 75.
Verfverdunner- 77. Onherbergzaam - 78. Plant- 80. Koel - 81. Blubber - 83. Raam - 84. Klapje
- 85. Daar - 87. Naar onze mening - 88. Heetwatertoestel - 90. Neusvocht - 92. Wijnsoort 94. Universiteit Twente - 96. Kluwen - 98. Begroeting - 99. Gemodder - 100. Interest - 101.
Bewaking - 102. Mist - 104. Russisch ruiter - 107. Gedroogd gras - 108. Soort verzekering - 110.
Later - 112. Indisch kled ingstuk - 115. Soort appel - 116. Noot - 118. Vochtig koud - 120. Per
uur - 122. Ter attentie - 123. Stuur boord - 125. Drietenige luiaard.

OPLOSSINGEN VORIGE WEEK
KRUISWOORD

Oplossing
week 39:
WANDELING

PRIJSWINNAAR
VVV-CADEAUKAART:

J. Stavleu.
De oplossing en prijswinnaar van
volgende week wordt op deze plek
bekendgemaakt. Over de uitslag kan
niet worden gecorrespondeerd.

