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28 januari 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

Openbare zitting: 
geldigheid kandidatenlijsten
De kandidatenlijsten voor de verkiezingen 
zijn in de maak. Het zogenoemde centraal 
stembureau - onder leiding van de burge-
meester - moet uiteindelijk beslissen of 
de lijsten en de kandidaten die erop staan 
geldig zijn. Dat gebeurt in een openbare 
zitting op 4 februari om 10.00 uur. 

De lijsten krijgen dan ook hun nummer. 
Van het vaststellen van de geldigheid 
en de nummering van kandidatenlijsten 
maakt het centraal stembureau een pro-
ces-verbaal op. Dit proces verbaal wordt 
vervolgens online gepubliceerd en ter in-
zage gelegd op het gemeentehuis. Houd 
de website in de gaten over hoe u de 
openbare zitting op 4 februari kunt volgen. 

Wegafsluiting Broekweg 
en Katerbosseweg

Afval, Ecozone en Molenhoek Zuid

Van 31 januari t/m 2 februari 2022 gaat Lei-
surelands, de beheerder van de Mookerplas, 
snoeiwerkzaamheden uitvoeren langs de plas. 

Hierdoor zullen de Broekweg en de Kater-
bosseweg afgesloten worden voor verkeer in 
beide richtingen gedurende deze dagen.

Voor een aantal projecten hebben we op onze website een aparte pagina gemaakt. Zodat u 
als inwoner kunt lezen hoever we met dit project zijn en welke beslissingen er zijn genomen. 
U vindt de projectpagina’s op www.mookenmiddelaar.nl/over-mook-en-middelaar 
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WAAROVER PRATEN WIJ

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

RAADSVERGADERING 
In verband met de coronamaatregelen is de raadsvergadering van 3 februari 2022 digitaal. 
De volgende onderwerpen worden behandeld:
• Kaders voor meerjarenbegroting 2023-2026 MGR
• Verordening leerlingenvervoer
• Verstedelijkingsstrategie Groene Metropoolregio deel 1
• Zienswijze oprichting Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s
• Wijzigingsverordeningen hondenbelasting 2022 en forensenbelasting 2022 
• Visie op grootschalige duurzame energieopwek Mook en Middelaar
• Installatie commissielid Natuurlijk Groen
• Aanpassen Bestuurlijke Agenda 2022

Agenda’s, stukken en vergaderingen
Ga naar www.mookenmiddelaar.nl/gemeenteraad voor agenda’s, stukken en het live volgen 
van onze vergaderingen.  

Inspreken
Wilt u inspreken over een geagendeerd onderwerp, laat dit dan uiterlijk 48 uur vóór aanvang 
van de vergadering weten aan de griffier, mevrouw M. van Arensbergen, via 06-50165025 of 
griffier@mookenmiddelaar.nl, o.v.v. uw naam, adres en telefoonnummer. Stuur uw tekst van 
maximaal 700 woorden mee en een verkorte versie van maximaal 250 woorden. Uw tekst 
wordt voorgelezen door de (commissie)griffier en toegevoegd aan de raadsstukken (bij meer-
dere insprekers wordt de verkorte versie voorgelezen).
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.

VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING
• Groesbeekseweg 19 te Mook voor het bouwen van een appartementencomplex. 

MELDING SLOOP
• Groesbeekseweg 19 te Mook voor slopen voormalig Rabobankgebouw. 
• Dorpsstraat 46 te Middelaar voor het verwijderen van asbesthoudende toepassingen op het  
 perceel.

BELEIDSREGELS TERUG- EN INVORDERING BEDRIJFSKAPITAAL TOZO 2022 MOOK EN MIDDELAAR 
VASTGESTELD 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Mook en Middelaar heeft op 
18 januari 2022 de Beleidsregels terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo 2022 Mook en 
Middelaar vastgesteld. U kunt de beleidsregels vinden via: 
https://www.officielebekendmakingen.nl

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

Verkiezingen
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