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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

Studietoeslag voor studenten met arbeidsbeperking
Studenten met een arbeidsbeperking kunnen 
bij de gemeente een aanvraag indienen 
voor een studietoeslag. De studietoeslag 
is bedoeld om jongeren met een arbeids- 
beperking te stimuleren te gaan studeren  
zodat zij na hun studie een goede kans hebben  
op werk.

Voorwaarden
1. Als gevolg van een ziekte of gebrek is de  
 jongere structureel niet in staat naast de  
 studie inkomsten te verwerven.
2. De jongere ontvangt studiefinanciering op  
 grond van de WSF1, niet zijnde het leven- 
 langlerenkrediet of een tegemoetkoming  
 op grond van de WTOS2.
3. En: heeft geen uitkering op grond van de  
 Wajong3.

 1 Wet studiefinanciering 2000
 2 hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming  
  onderwijsbijdrage en schoolkosten
 3 Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening
   jonggehandicapten

Medisch onderzoek
Wij laten een onafhankelijk medisch onder-
zoek doen om te bepalen of aan de voorwaar-
den wordt voldaan. U kunt eventueel zelf een 
medische verklaring verstrekken. Die betrek-
ken we dan bij het onderzoek. De gemeente 
betaalt de kosten van het onderzoek.

Hoe gaat het met de inwoners van Limburg na 
tweeëneenhalf jaar corona?

Correctie e-mailadres wijk GGD

Bijna 65.000 inwoners van Limburg ontvangen eind september een uitnodiging van hun GGD 
om mee te doen aan de ‘GGD Gezondheidsmonitor 2022’. Zij krijgen vragen over gezondheid, 
welzijn en leefstijl. De GGD’en doen dit onderzoek omdat alle gemeenten graag willen we-
ten hoe het met hun inwoners gaat. De GGD Gezondheidsmonitor 2022 geeft inzicht in de  
gevolgen van de coronaperiode op de gezondheid van inwoners. Ook worden de resultaten met 
voorgaande metingen vóór de coronacrisis vergeleken.

Heeft u of iemand uit uw naaste omgeving ook een uitnodiging ontvangen van de Gezondheids-
monitor 2022? Doe mee en geef aan hoe gezond u zich voelt.
De eerste onderzoeksresultaten maakt de GGD in de loop van 2023 bekend.

Dankzij de vorige monitor weten we bijvoorbeeld dat:
• 79% van de volwassenen en 61% van de ouderen in Limburg de gezondheid ervaart als  
 goed tot zeer goed
• 21% van de volwassenen en 13% van de ouderen in Limburg zich eenzamer is gaan voelen  
 door de coronacrisis
• 8% van de volwassenen en 19% van de ouderen in Limburg niemand in de omgeving heeft  
 die mantelzorger kan zijn.

Meer informatie?
• www.ggdzl.nl/gezondheidsmonitor2022 
• www.ggdlimburgnoord.nl 

In de papieren en geabonneerden-versie van de Ter Sprake van 2 september jl. is het verkeerde  
e-mailadres van de wijk GGD verschenen. Het juiste e-mailadres is: 
wijkggd@ggdgelderlandzuid.nl

Zoek contact met de wijk GGD
Ziet u dat iemand moeite heeft om zijn of haar leven op orde te houden? Maakt u zich zorgen 
omdat diegene in de war raakt of er problemen ontstaan? Bijvoorbeeld op het gebied van 
financiën, hygiëne of sociale interactie? Zoek dan gerust contact met onze wijk GGD.

Bedrag van de studietoeslag
Het bedrag van de studietoeslag is afhan-
kelijk van leeftijd. Het is een bedrag per 
maand en we betalen de studietoeslag ook 
per maand uit. Hieronder de bedragen per  
1 april en per 1 juli 2022.

Leeftijd 1 april 2022 1 juli 2022
• 21 jaar  € 300,- €  302,79
 en ouder
• 20 jaar € 240,- € 242,23
• 19 jaar € 180,- € 180,-
• 18 jaar € 150,- € 151,40
• 17 jaar € 118,50 € 119,60
• 16 jaar € 103,50 € 105,46
• 15 jaar € 90,- € 90,84

Stage
Als de jongere stage loopt, laten we de stage-
vergoeding buiten beschouwing tot een be-
drag van maximaal € 180 per maand (per 1 
april 2022). Per 1 juli is dat een bedrag van 
€ 181,67 per maand. Het meerdere trekken 
we van de studietoeslag af.

Aanvraag
Een aanvraag kunt u direct indienen. De ge-
meente heeft daarvoor een apart aanvraag-
formulier. Dat staat op onze website. Voeg bij 
de aanvraag de volgende bewijsstukken toe:
a. een bewijs van het ontvangen van studie- 
 financiering op grond van de WSF of een  
 tegemoetkoming op grond van de WTOS;

b. bij stage: een bewijs van het ontvangen  
 van de stagevergoeding;
c. eventueel een medische verklaring.

U kunt de studietoeslag met terugwerkende 
kracht vanaf 1 april 2022 aanvragen.

Informatie
Meer weten of vragen? Kijk dan op:
www.mookenmiddelaar.nl / individuele- 
studietoeslag of bel met het KlantContact-
Centrum op 024 - 696 91 11.
Aan deze publicatie kunnen geen rechten 
worden ontleend.

z
Agenda Energiecafé
U kunt als huurder nog steeds uw geschenkbon met een tegoed van € 75 besteden. 
Kom naar het Energiecafé als u:
• (samen met uw buren) een adviesgesprek wilt
• wilt weten hoe u uw energierekening verder kunt verlagen
• hulp zoekt bij het bestellen op www.woonwijzerwinkel.nl

U kun zich voor meer informatie over deze huurdersactie ook melden via 
menno.arendz@energiecafemookenmiddelaar.nl of 06 - 54 30 62 48. 

Activiteiten in september
•  24 september: inloop digicafé voor huurders voor hulp bij het bestellen van uw tegoed  
 van de € 75 waardebon, 10.30 - 12.00 uur, LOP Molenhoek 
• 10 oktober: open inloop, vraag het de energiecoach, 19.45 - 21.30 uur, LOP Molenhoek.  
 Ook voor huurders en voor toelichting op de warmtescan. 
• 29 oktober: open dag verduurzaamde woningen in onze gemeente. Diverse locaties.
• 3 november: thema-avond. Een nader te benoemen thema wordt uitgebreid toegelicht.  
 Houd deze avond vrij in uw agenda. 

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

Heeft u een goed idee voor uw buurt? 
Kom in actie en schrijf uzelf in voor Kern met Pit!
Kern met Pit daagt mensen uit om hun 
droom voor de buurt binnen een jaar te rea-
liseren. Het kan om allerlei ideeën gaan: van 
het opzetten van een buurtmoestuin tot het 
organiseren van een dorpstoneelstuk. Als het 
uw directe omgeving maar verbetert of een 
impuls geeft.

Kern met Pit daagt u en uw buurtgenoten uit 
die droom binnen één jaar waar te maken. 
U krijgt gratis hulp van onze adviseurs én 
1000 euro als het u lukt. 

Ga snel naar www.kernmetpit.nl voor meer 
informatie. Inschrijven kan tot 1 november 
2022.

Gemeentehuis gesloten
Op donderdag 22 september 2022 is er geen avondopenstelling van het KlantContact- 
Centrum in het gemeentehuis. Op vrijdag 7 oktober is het gemeentehuis de hele dag dicht in 
verband met een personeelsuitje.

https://www.ggdzl.nl/burgers/gezondheidsmonitor/
https://www.ggdlimburgnoord.nl
MAILTO: wijkggd@ggdgelderlandzuid.nl
https://www.mookenmiddelaar.nl/individuele-studietoeslag
https://www.mookenmiddelaar.nl/individuele-studietoeslag
https://www.woonwijzerwinkel.nl
mailto: menno.arendz@energiecafemookenmiddelaar.nl
https://maasburen.nl/pagina/energiecafe
https://www.kernmetpit.nl
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Ruimtelijke verkenning locaties tijdelijke huisvesting op 
raadsagenda 29 september
De gemeente Mook en Middelaar is bezig met een verkenning voor locaties van tijdelijke 
woonunits. Bedoeld voor Oekraïense vluchtelingen, statushouders (asielzoekers met een ver-
blijfsvergunning) en starters binnen onze gemeente. In de eerstvolgende raadsvergadering van 
29 september zal het voorstel voorliggen om besluitvorming hierover voorlopig uit te stellen. 
Reden hiervoor is dat we met name geen duidelijkheid hebben over financiële ondersteuning 
door de Rijksoverheid. Zolang dat zo is kunnen we niet aan de opdracht van de raad voldoen 
om de locaties budgetneutraal te realiseren. 

Voorstel
Ter voorbereiding op de raadsvergadering van 29 september wordt dit agendapunt behandeld 
in een adviserende commissievergadering, op 21 september. U vindt het betreffende voorstel 
bij de stukken van deze commissievergadering van 21 september, via 
https://mookenmiddelaar.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar. 
U kunt beide vergaderingen (starttijd 19.30 uur) ook volgen via deze link. Na de raadsvergadering  
zullen wij het genomen besluit communiceren via onze website, MaasBuren en sociale media.

Inwoners betrekken
Het is zeker ook de bedoeling om inwoners te betrekken. Doel van de huidige verkenning is: 
helder maken welke locaties ruimtelijk en kostenneutraal geschikt zijn. Per locatie zullen we 
ook een voorstel doen voor een participatietraject. Om de omgeving te betrekken en kennis 
op te halen. Dit voorstel leggen we samen met de resultaten van de verkenning op een later 
moment voor aan de raad. 

Taakstelling statushouders
Als gemeente krijgen we ieder half jaar de taak een aantal statushouders (vergunninghouders 
die mogen blijven) een woning aan te bieden. De taakstelling huisvesting statushouders was 
6 personen voor de eerste helft van 2022 en 7 personen voor de tweede helft van 2022. Wij 
hebben de taakstelling voor het eerste halfjaar gerealiseerd. En we gaan ons als gemeente ook 
inzetten om dit voor de tweede helft van dit jaar te doen. Tot nu toe is het ons steeds gelukt 
om aan de taakstelling te voldoen.

Huisvesting asielzoekers
Voor de opvang van asielzoekers hebben we gezamenlijk met de gemeenten in de regio Limburg 
Noord de extra taak gekregen om tijdelijk 225 extra opvangplekken te realiseren tot 1 januari 
2023. Wij hebben aangegeven dat we in onze gemeente hiervoor geen mogelijkheden zien.  
Onze wijkcentra hebben een (nagenoeg) volle programmering en wij beschikken niet over een 
evenemententerrein met benodigde infrastructuur. 

Afval? We maken er wat van 
Ongeveer 94% van ons huishoudelijk af-
val is nog bruikbaar. Goed scheiden helpt 
mens, dier en het milieu. Het Rijk heeft 
gezegd dat we in 2050 een samenleving 
zonder afval moeten zijn. Samen met in-
woners wil de gemeente hier stap voor stap 
naar toe werken. Eerste doel: in 2030 nog 
maar 30 kg afval per persoon per jaar pro-
duceren. We staan nu gemiddeld op meer 
dan 100 kg per persoon per jaar. Om dit 
doel te halen, heeft de gemeenteraad vorig 
jaar ingestemd om eerst over te gaan naar 
minder vaak inzamelen en uiteindelijk – als 
de pilot positief uitvalt – naar “omgekeerd 
inzamelen”. Dit betekent dat afval dat als 
grondstof dient zoveel mogelijk huis-aan-
huis wordt opgehaald en dat we restafval 
zelf moet wegbrengen naar ondergrondse 
containers.

Met elkaar doen
Wethouder Rodoe: “We staan als gemeen-
schap samen voor een uitdaging om minder 
afval te produceren en recyclen. Dat vraagt 
ook om een andere manier van inzamelen, 
ik begrijp dat dit voor gemengde gevoelens 
zorgt bij veel inwoners. Daarom zetten we 
vanuit de gemeente in op nog meer be-
wustwording en blijven we de noodzaak 
van het anders inzamelen steeds uitleggen.  
Minder restafval is simpelweg beter voor  
het milieu en beter voor de portemon-
nee, omdat de kosten van verbranding 
van restafval steeds maar hoger worden.  
We moeten het echt met elkaar doen.  
Dit plan slaagt alleen bij voldoende draag-
vlak. We doen dit ook echt voor de inwoners.  

En we willen toch allemaal de aarde zo 
groen mogelijk aan de volgende generatie 
doorgeven?”

Waar staan we nu?
Na een brede oproep hebben verschillen-
de betrokken inwoners zich aangemeld om 
mee te denken over hoe we het best af-
val anders kunnen inzamelen. Deze focus-
groep van 10 inwoners uit de verschillende 
dorpskernen is aan de slag gegaan met het 
raadsbesluit. Alle ideeën zijn hierbij wel-
kom. We toetsen ze vervolgens aan (door 
de raad) vastgestelde randvoorwaarden.  
We hebben nu 2 sessies gehad. Er is eer-
lijk en open met elkaar gesproken. Over het 
proces, over knelpunten, over ideeën. Half 
oktober sluiten we de eerste werksessies af. 
De focusgroep krijgt dan een heldere terug-
koppeling op de ingebrachte ideeën. Wat 
kan wel worden meegenomen, wat niet, 
wat misschien en wat is daarvoor nog no-
dig? Op dit moment wordt er gewerkt aan 
een brede communicatiecampagne met 
als titel “Afval? We maken er wat van.”  
Inwoners ontvangen dan met regelmaat via 
verschillende kanalen informatie, tips en 
ideeën over het beter scheiden van afval. 

Op de hoogte blijven? 
Op onze website - www.mookenmiddelaar.nl
/project-anders-inzamelen - vindt u altijd de 
meest actuele informatie over dit project. 

Weten welk afval waar moet? Ga naar de 
afvalwijzer van Dar of download de app.

WAAROVER PRATEN WIJ
OPINIËRENDE RAADSVERGADERING 20 SEPTEMBER 2022
In de opiniërende raadsvergadering op dinsdag 20 september 2022 worden de volgende on-
derwerpen besproken:
• Raadsmemo beleidskader participatie aanpak
• Contouren Mooks vergadermodel

GECOMBINEERDE COMMISSIEVERGADERING SAMENLEVING EN GRONDGEBIED 
21 SEPTEMBER 2022
In de gecombineerde commissievergadering Samenleving en Grondgebied op woensdag  
21 september worden de volgende onderwerpen behandeld:
• Bestuurlijke afspraken inzake doorstroom migratie
• Bestuurlijk opschorten verkenning locaties huisvesting Oekraïense vluchtelingen, status- 
 houders en eigen inwoners
• Krediet voor vervangen lichtinstallatie Astrantia
• Verstedelijkingsstrategie Arnhem - Nijmegen Foodvalley

Agenda’s, stukken en beluisteren vergaderingen
Ga naar www.mookenmiddelaar.nl/gemeenteraad voor agenda’s, stukken en het live beluiste-
ren van onze vergaderingen. De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeente- 
huis; aanvang is 19.30 uur.

Inspreken
Wilt u inspreken over een geagendeerd onderwerp, laat dit dan uiterlijk om 16.00 uur op de 
dag van de vergadering weten aan de griffier, mevrouw M. van Arensbergen, via:
06 - 50 16 50 25 of griffier@mookenmiddelaar.nl o.v.v. uw naam, adres en telefoonnummer.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via griffier@mookenmiddelaar.nl

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
• Nabij Rijksweg 100 te Mook (kant Kerkstraat) voor het realiseren van een garagewoning. 
• Eindweg 7b te Middelaar voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit. 
• Nabij Bracamonteweg 22 te Mook voor het verwijderen van drie eikenbomen. 

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
• Scheidingsweg 5 te Mook voor verduurzamen dakconstructie en vergroten dakkapel. 

VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING
• Franciscanessenstraat (ongenummerd) te Molenhoek voor de nieuwbouw van een woning  
 met inrit/uitweg. 

MELDING SLOOP
• Kerkstraat 21 te Mook voor asbestverwijdering dakbeschot aanbouw. 

www.mookenmiddelaar.nl                          @MookMiddelaar                          www.facebook.com/gemeentemookmiddelaar 

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
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