
Gemeentehuis bezoekadres: Raadhuisplein 6, Mook Postadres: postbus 200, 6585 ZK Mook 
Tel. KCC: 024 - 696 91 11 Fax: 024 - 696 19 39 - E-mail: gemeente@mookenmiddelaar.nl

21 oktober 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
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TER SPRAKE

De bladkorven zijn weer geplaatst
Het is mooi wonen in een groene omgeving, met veel bomen in de buurt. Maar als de bladeren 
vallen kan dat voor overlast zorgen. Denk aan gladheid, verstopte putten of blad dat in uw tuin 
waait. Daarom plaatsen we ieder jaar op verschillende plekken in onze dorpen bladkorven waar 
u makkelijk bladafval in kwijt kunt. Zo houden we onze straten en stoepen zo goed mogelijk 
‘bladschoon’ en veilig. U kunt een handje helpen. Door blad bij elkaar te vegen, naar een korf  
te brengen én door een oogje in het zeil te houden.

Alleen voor bladeren
Gooi alstublieft geen gft-afval of takken ander snoeiafval in de bakken. Herfstblad krijgt  
namelijk een duurzame bestemming in borders of als compost. We legen de bakken iedere week.  
U kunt bij een volle bak ook even bellen met het KlantContactCentrum via 024 - 696 91 11. 
Dan komt er iemand van de buitendienst om de bak weer leeg te maken.

Gemeenteraad stelt zich voor
Marjolein Pieks - PvdA

Een dichter in de raad, nou dat zal wat 
worden, hoor ik u zeggen. Alsof we niet 
al genoeg mooie woorden hebben waar  
we niks mee kunnen. Ja, Marjolein, je kunt  
het mooi brengen maar wat doe je nou  
werkelijk?

Nou, ik controleer het beleid. Het College 
van B&W kan wel een hoop willen en van 
plan zijn maar het is aan de raad ermee 
akkoord te gaan of niet. En als raadslid 
namens de PvdA Lokaal Sociaal neem 
ik ook automatisch deel aan commissie- 
vergaderingen waar ik discussies over  
samenleving, grondgebied en begroting 
verdiep en verscherp. Dat onze democratie 
zoveel medezeggenschap van burgers biedt 
was me voor mijn aanstelling als raadslid 
nog niet zo duidelijk. Ik raad iedereen dan 
ook aan om deel te nemen aan een poli-
tieke fractie, zodat je net als ik mee kunt 
praten en meebeslissen. De macht zit  
inderdaad bij het volk.

Met mijn PvdA fractieleden geef ik gestal-
te aan de vele ideeën die mijn creatieve 
kop rijk is. (In tijden van crisis op crisis 
is de verbeelding onmisbaar.) Zo kan ik 
niet wachten op de introductie van onze 
gemeente als de meest biodiverse van  
Nederland. PvdA Lokaal Sociaal discus- 
sieert voortdurend over mogelijkheden om 
mensen met lage inkomens onder het juk 
van neoliberaal kapitalistisch beleid van-
daan te halen en vindt dat er voor iedereen 
een veilige plek is, of het Rijk daar nou aan 
mee wil betalen of niet. 

Namens PvdA Lokaal Sociaal leg ik mijn 
oor te luister bij buren, scholen, belangen-
groepen en bij de dagelijkse babbels in de 
supermarkt om een zo breed mogelijk beeld 
te krijgen van waar gewone mensen zoals 
ik tegenaanlopen en hoe zij hun gemeente  
beleven. Onderwijl denk ik met mijn fractie-
genoten na hoe rijke inwoners de mensen 
met een laag inkomen beter kunnen onder-
steunen en hoe een groene gemeente als 
de onze door middel van eetbare beemden 
en voedselbossen ook weer juist die laagste 
inkomens beschermt tegen torenhoge prij-
zen in de supermarkt. Om nog maar niet 
te spreken van torenhoge energiekosten die 
we door middel van een slimme samen- 
werking tussen arm en rijk met elkaar kun-
nen bedwingen. 

Marjolein Pieks 

Tegoedbon 75 euro

Agenda Energiecafé

Bent u huurder in onze gemeente en heeft u de geschenkbon van de Woonwijzerwinkel 
nog niet besteed? De mensen van het Energiecafé helpen u graag. Kom 29 oktober of  
14 november langs bij het LOP of meld u voor meer informatie via: 
menno.arendz@energiecafemookenmiddelaar.nl of (06) 54 30 62 48. 
Of doe mee op 19 november, zie de agenda.  

• 29 oktober, 10.30 - 12.00 uur, open inloop speciaal voor huurders.
• 29 oktober: open dag van woningen met lage energierekeningen die op weg zijn naar
  “aardgasvrij”. Vraag aan buurtgenoten hoe zij dat doen. 
• 14 november: 19.45 - 21.30 uur, open inloop ook voor huurders, LOP Molenhoek.
• 19 november: 13.00 - 15.00 uur, Buur-helpt-Buur: we reiken pakketjes uit aan  
 bewoners die zelf geholpen willen worden én minimaal 2 anderen willen helpen met het 
  verlagen van hun energierekening. Locatie volgt. 

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

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
• Stiftstraat 26 Molenhoek plaatsen dakkapel.
• Hoeveveld 22 Molenhoek toevoegen entree aan voorzijde en aanpassen hoofddraag- 
 constructie.
• Oude Bovensteweg 41 Molenhoek voor een gevelwijziging. 

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
• Rijksweg 106(a) en Kerkstraat 27abc Mook voor strijdig gebruik/afwijken van bestem- 
 mingsplan. 
• Eindweg 9 Middelaar uitbreiden en verbouwen boerderij. 
• Elzenstraat 14 Middelaar bouwen kapschuur.
• Stiftstraat 29 Molenhoek verbouwen woning. 

VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING
• Kopseweg 4 Middelaar verbouw woonhuis. 

MELDING SLOOP
• Stationsstraat 47 Molenhoek verwijderen asbestplaat. 

VERKEERSBESLUIT
• Reserveren van parkeerplaats voor opladen elektrische voertuigen in gemeente Mook en  
 Middelaar. Voor de klik met uw dorp in de gemeente Mook en Middelaar

mailto: menno.arendz@energiecafemookenmiddelaar.nl
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VERLEENDE APV-VERGUNNING
• Gladiolenactie door Carnavalsvereniging De Meulenwiekers op 15 juli 2023.
• 20 november 2022 intocht Sinterklaas, Passantenhaven Mook om 12.45 uur.
• 11, 12 en 13 november 2022 voor Carnavalsactiviteiten door CV de Krölstarte te  
 Middelaar.

ALCOHOLWET
• Vergunning art. 35 Alcoholwet verleend aan Carnavalsvereniging De Krölstarte t.b.v.  
 diverse carnavalsactiviteiten op 11, 12 en 13 november 2022.

TERINZAGELEGGING
Het college gaat de gemeenteraad voorstellen de Verordening maatschappelijke ondersteu-
ning en jeugdhulp gemeente Mook en Middelaar 2023 vast te stellen.
In de verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Mook en Midde-
laar 2023 staan een aantal aanpassingen en toevoegingen op de huidige verordening. De ver-
ordening ligt van 24 oktober tot en met 4 december ter inzage in het KlantContactCentrum 
van de gemeente en is ook in te zien op de website www.mookenmiddelaar.nl
Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld op de ontwerp verordening zijn of haar zienswijze 
kenbaar te maken. Een zienswijze dient u binnen zes weken na datum terinzagelegging in 
te dienen. Het kenbaar maken van een zienswijze kan schriftelijk of mondeling op afspraak. 
Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het College van Burgemeester en Wethouders, 
Postbus 200, 6585 ZK Mook. Voor meer informatie of een afspraak voor een mondelin-
ge zienswijze kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum via telefoonnummer  
024 - 696 91 11 of via e-mail naar gemeente@mookenmiddelaar.nl  

BEKENDMAKING TERINZAGELEGGING RBP HOOGWATER LIMBURG
Rampbestrijdingsplan Hoogwater Limburg 2023
Veiligheidsregio Limburg-Noord maakt bekend dat zij, gelet op artikel 17 lid 1 van de Wet 
veiligheidsregio’s, op 14 december wil overgaan tot vaststelling van het herziene rampbestrij-
dingsplan Hoogwater Limburg.  

Het rampbestrijdingsplan beschrijft de manier waarop Veiligheidsregio Zuid-Limburg en  
Veiligheidsregio Limburg-Noord optreden bij hoogwaterscenario’s die in de provincie Lim-
burg kunnen voorkomen. Door het rampbestrijdingsplan wordt mede geborgd dat alle over- 
heden en andere betrokken organisaties bij een (dreigende) overstroming, of het falen van een  
primaire kering, op een doelmatige manier optreden om inwoners in veiligheid te brengen. 

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
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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

Het huidige rampbestrijdingsplan Hoogwater Maas (2020-2023) van de Limburgse veilig-
heidsregio’s heeft nog een looptijd van één jaar. Het rampbestrijdingsplan is echter vroeg-
tijdig geactualiseerd, zodat de eerste leerpunten van de hoogwatercrisis van 2021 konden 
worden verwerkt. Er is dus niet gewacht op het verstrijken van de wettelijke termijn. Hierdoor 
zijn de crisisorganisaties het komend hoogwaterseizoen al beter voorbereid dan voorheen. 
Het plan wordt de komende tijd meermaals herzien om zodoende steeds beter voorbereid te zijn.

Alvorens het herziene rampbestrijdingsplan door het bestuur van de veiligheidsregio wordt 
vastgesteld zal, conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het rampbestrij-
dingsplan gedurende een periode van zes weken ter inzage te liggen. Geïnteresseerden en 
belanghebbenden kunnen het rampbestrijdingsplan tijdens openingstijden inzien bij het 
KlantContactCentrum van het gemeentehuis, Raadhuisplein 6 te Mook.

Schriftelijke reacties naar aanleiding van het herziene rampbestrijdingsplan kunnen tot 
29 november 2022 ingediend worden bij het bestuur van Veiligheidsregio Limburg-Noord  
(zie onderstaand adres). Na afloop van deze periode zal het bestuur van de Veiligheidsregio 
Limburg-Noord een definitief besluit nemen, waarbij de ingediende zienswijzen in de besluit-
vorming worden meegewogen. 

De schriftelijke reacties kunnen tot en met 29 november 2022 worden ingediend bij:
Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Limburg-Noord
T.a.v. de afdeling Crisisbeheersing
Postbus 11
5900 AA Venlo
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