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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

INFORMATIEPAGINA

TER SPRAKE

Sneller en beter geïnformeerd 
over de actuele watersituatie

Op 11 juli lanceerde Waterschap Limburg het ‘Waterbeeld Limburg’. Dit informatiepunt is  
gebouwd om mensen sneller en beter te informeren over de meest actuele watersituatie.  
Het Waterbeeld geeft informatie over waterstanden, neerslagverwachting, droogte en andere 
bijzonderheden zoals (zwem)waterkwaliteit. Waterbeeld Limburg wordt de komende maanden 
verder ontwikkeld. 

Waarschuwingen ontvangen bij hoogwater
Tijdens een crisis of incident is Waterbeeld Limburg ook het centrale informatiepunt voor de 
watervragen. Via de app waterstandlimburg en www.waterstandlimburg.nl kunt u ook aange-
ven dat u actief gewaarschuwd wilt worden bij hoge of lage waterstanden.

Denkt u mee?
Wilt u ook betrokken worden bij de ontwikkeling van het Waterbeeld? Meld u dan aan voor de 
Waterraad, dit is een klankbordgroep op vrijwillige basis. De Waterraad komt een paar keer 
per jaar bij elkaar om te spreken over het Waterbeeld, de waterstandenapp en andere vormen 
van crisiscommunicatie. Aanmelden kan per e-mail via waterraad@waterschaplimburg.nl 
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OPENBARE BEKENDMAKINGEN
De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op onderstaande adressen. 
Aanvullende informatie kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad
De bekendmakingen liggen 6 weken ter inzage in het KlantContactCentrum van het gemeente-
huis, informatie over meldingen kunt u ook daar verkrijgen. U moet hiervoor wel een afspraak 
maken. Met betrekking tot aanvragen omgevingsvergunning dient u er rekening mee te houden 
dat wij alleen inzage verschaffen in het ingediende aanvraagformulier omdat de onderliggende 
stukken vaak nog niet compleet of definitief zijn en nog kunnen wijzigen. Deze stukken kunt u 
inzien op het moment dat we een beslissing hebben genomen op de aanvraag.

BINNENGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
• MOO00-C-2358 (Eindweg 9) Middelaar plaatsen tijdelijke woonunit. 
• MOO00-C-2358 (Eindweg 9) Middelaar verbouwing en uitbreiding bestaande boerderij.
• Hoek Kerkstraat en Rijksweg (kadastraal bekend als MOO00-D-1368) Mook voor een  
 nieuwbouwwoning met inrit/uitweg. 
• Scheidingsweg 5 Mook verduurzamen dakconstructie en vergroten dakkapel.
• De Bongerd 95 Molenhoek plaatsen container.  

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
• Eindweg 13a Middelaar plaatsen tijdelijke woonunit. 

VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING
• Eindweg 7b (voorlopig) Middelaar nieuwbouw woonhuis. 

MELDING SLOOP
• Stationsstraat 48 Molenhoek voor sanering van een asbesthoudende buis. 

http://www.waterstandlimburg.nl
mailto: waterraad@waterschaplimburg.nl
https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad

