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30 september 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

Dag van de Mantelzorg 
Mantelzorgers zorgen voor een naaste. Een 
vriend, familielid of buurtgenoot. Ze vinden 
dat vaak vanzelfsprekend. Maar dat is het 
niet. Het is bijzonder en verdient waarde-
ring. Daarom organiseert Mantelzorg Mook 
en Middelaar (Malderburch) op 8 november 
een speciale dag voor mantelzorgers. U kunt 
kiezen uit een diner (van 18.00 - 19.30 uur) 
bij Conferentieoord De Poort of een aan huis 
bezorgde taartselectie (tussen 13.00 - 16.30 
uur). Aanmelden kan tot 1 oktober via:
mantelzorgmookenmiddelaar@malderburch.nl

Mantelzorgwaardering
Ook als gemeente waarderen wij onze man-
telzorgers. Dat doen we met een zogenoem-
de Mantelzorgwaardering. Mantelzorgers die 
bij de gemeente geregistreerd staan, hebben 
hierover een brief ontvangen. Zorgt u voor 
iemand, zoals een familielid, buurman of 
vriendin en heeft u de brief niet ontvangen? 
Mogelijk staat u niet geregistreerd als man-
telzorger. U kunt dit alsnog doen door het 
registratieformulier op: 
www.mookenmiddelaar.nl/mantelzorg in te 
vullen. U ontvangt de mantelzorgwaardering 
dan alsnog. Doe dit wel uiterlijk 14 oktober. 

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.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
• Eindweg 7b (voorlopig) te Middelaar voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit. 
• Bisseltsebaan 42 Mook bouw vervangende nieuwbouwwoning. 

VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING
• Eindweg 7a (voorlopig) Middelaar bouw woning met inrit/uitweg. 
• Elzenstraat 14 Middelaar bouwen woning. 

WET BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP)
Persoonslijst Morrison, D.R., 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 
Morrison, D.R. [M]            06-06-1973 20-09-2022

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van datum verzending een bezwaarschrift 
indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het postadres is: Postbus 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).

MELDING SLOOP
• Hendrik van Nassaulaan 47 Mook voor het afvoeren van (mogelijk) asbesthoudende golf- 
 platen van het dak van de carport.
• Lodewijkstraat 32 Mook sanering asbesthoudende buis.

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

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

Gemeentehuis gesloten
Op vrijdag 7 oktober is het gemeentehuis de hele dag gesloten i.v.m. een personeelsuitje.
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