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19 augustus 2022

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

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 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
• Franciscanessenstraat ong. (MOO00-A-7333) Molenhoek plaatsen tijdelijke woonunit. 

VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING
• Karolingenstraat 66 Mook interne verbouwing naar 2 appartementen en 7 studio’s. 
• Bisseltsebaan 42 Mook vervangende nieuwbouwwoning. 

VERLEENDE APV-VERGUNNING
• 4 februari 2023 bliksemactie CV de Meulenwiekers.
• Ophangen spandoeken en plaatsen sandwichborden door CV de Meulenwiekers t.b.v.  
 carnavalsseizoen 2022-2023.
• Ophangen spandoeken en plaatsen sandwichborden door de St. Erfgoedplatform Mook en  
 Middelaar t.b.v. open Monumentendag

MELDING APV
• Havenfeest aan Witteweg 23 Middelaar op 17 september 2022.
• Straatfeest Kon. Julianastraat Mook op 24 september 2022.
• Straatfeest St. Antoniusstraat Mook op 10 september 2022.

MELDING MILIEU
• Bovensteweg 8a Mook voor een gesloten bodemenergiesysteem (lozen afvalwater buiten 
  inrichting).
• Groesbeekseweg 25 Mook voor een gesloten bodemenergiesysteem (lozen afvalwater buiten 
  inrichting). 

GENOMEN VERKEERSBESLUIT  
Woonkernen Mook en Molenhoek: Verzamelverkeersbesluit reserveren van parkeerplaatsen 
voor opladen van elektrische voertuigen in woonkernen Mook en Molenhoek, gemeente Mook 
en Middelaar

ZAKELIJKE BESCHRIJVING ANTERIEURE OVEREENKOMST 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Mook en Middelaar maken bekend dat de 
gemeente op 19 juli 2022 een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 lid 3 Wet 
ruimtelijke ordening is aangegaan voor de gronden plaatselijk gelegen aan de Voordijk (naast 
nummer 1) te Middelaar. De overeenkomst is ondertekend vóór de terinzagelegging van het 
ontwerpbestemmingsplan.

Considerans overeenkomst
De gemeente is verzocht medewerking te verlenen aan een planologische wijziging om op de 
gronden binnen het exploitatiegebied één vrijstaande woning met tuin en natuurontwikkeling 
te realiseren. Door middel van een bestemminsplanherziening wordt de bestemming aange-
past in de enkelbestemmingen ‘Wonen´ en ‘Natuur’ (met de aanduiding ‘inrit’).

Hoofdlijnen overeenkomst
De hoofdlijnen van de anterieure overeenkomst zijn als volgt: 
• De planologische medewerking betreft alle onderdelen zoals onder het kopje “considerans  
 overeenkomst” beschreven.
• De exploitant zal één vrijstaande woning toevoegen en het overige perceel gebruiken voor  
 de ontwikkeling van natuur.
• Bij de inrichting van het terrein dient, overeenkomstig de tekeningen uit het landschappe- 
 lijk inpassingsplan, rekening te worden gehouden, met de stedenbouwkundige, landschap- 
 pelijke en ruimtelijke kwaliteiten en aspecten van de omgeving, met voldoende parkeer- 
 plaatsen op eigen terrein (CROW-norm) en de verkeersveiligheid in de omgeving.
• Aanpassingen in of aansluitingen op de (bestaande) openbare ruimte zijn voor rekening van  
 de exploitant.
• Na het onherroepelijk worden van (de herziening van) het bestemmingsplan dienen de  
 woning en de algehele landschappelijke inpassing uiterlijk binnen respectievelijk twee en  
 drie jaar te zijn gerealiseerd.

Zienswijzen / bezwaren
Tegen de gesloten anterieure overeenkomst en de zakelijke beschrijving staat geen bezwaar 
of beroep open.

WET BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP),
Persoonslijst [Bouaouiouach], [F.]niet meer bijgehouden
Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar maakt bekend dat het 
heeft besloten het bijhouden van de persoonslijst van onderstaande persoon ambtshalve op 
te schorten met de aanduiding ‘land onbekend’. Uit onderzoek is gebleken dat betrokkene 
niet meer woont op het adres waar deze persoon volgens de gemeentelijke basisadministratie 
staat ingeschreven. 

Geslachtsnaam en voorletters Geboortedatum  Datum Besluit  
Bouaouiouach F. [M] 08-02-1995 09-08-2022

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van datum verzending een bezwaar-
schrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het postadres is: Post-
bus 200, 6585 ZK Mook. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste: 
naam/adres indiener, dagtekening, omschrijving van het bestreden besluit en een motivering 
waarom bezwaar wordt aangetekend. 

Voorlopige voorziening
Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hiervoor kan, tegelijk met of na 
de indiening van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal 
via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht (DigiD noodzakelijk).

ALCOHOLWET
• Vergunning art. 35 Alcoholwet verleend aan Stichting Molenhoekdag t.b.v. Molenhoekdag  
 2022

Werkzaamheden Groesbeekseweg 
van 5-9 september 2022
Van maandag 5 september tot en met vrijdag 9 september 2022 zal Asfaltbouw  onderhouds-
werkzaamheden uitvoeren aan de Groesbeekseweg. De Groesbeekseweg is dan afgesloten. Res-
taurant ’t Zwaantje is bereikbaar door een omleiding via de Bracamonteweg. Ook Vakantiepark 
Meeussen is bereikbaar.

Woensdag 7 september
Een uitzondering is woensdag 7 september, dan is de gehele Groesbeekseweg vanaf 7.00 tot 
circa 17.00 afgesloten voor al het verkeer. Het betreden van de werkvakken is verboden. 
Omwonenden zijn via een brief geïnformeerd en kunnen wel tot aan hun huis komen.

Programma Energiecafé
U kunt als huurder nog steeds uw geschenkbon met een tegoed van € 75 besteden. Wilt u 
hierover (samen met uw buren) een adviesgesprek, of wilt u weten hoe u uw energierekening 
nog verder kunt verlagen? Dan gaat Energiecafé graag met u in gesprek (ook aan de keuken-
tafel). En ook als u hulp zoekt bij het bestellen van uw tegoed van € 75 op de webshop van 
www.woonwijzerwinkel.nl 
Voor deze huurdersactie kunt u zich melden bij:
menno.arendz@energiecafemookenmiddelaar.nl of bel 06 - 54 30 62 48. 

Activiteiten
• 27 augustus: 10.30 - 12.00 uur, Digicafé, LOP Molenhoek. 
 Inloop voor hulp bij bestellen van uw € 75 tegoed. 

• 10 september: informatie op de Duurzaamheidsdag in Gennep. 

• 11 september: informatie en hulp bij bestellen van uw tegoed van € 75, Molenhoekdag. 

• 12 september: 19.45 - 21.30 uur, LOP Molenhoek. 
 Vraag het de energiecoach. Ook voor een toelichting op de warmtescan. 
 Open inloop, ook voor huurders.

• 15 september: thema-avond met diverse onderwerpen over energie besparen, uw reke- 
 ning verlagen, het verduurzamen van uw woning en opgedane ervaringen van uw buren.  
 Nadere informatie volgt.

Kijk voor meer informatie en voor de agenda op: www.energiecafemookenmiddelaar.nl

Tekening van de nieuwe situatie.

https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad
https://www.woonwijzerwinkel.nl
https://maasburen.nl/pagina/energiecafe

