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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

Een veilig Noord-Limburg, daar gaan we voor!
Op vrijdag 15 oktober 2021, in de Week van de Veiligheid, onderteken-
den de acht de Noord-Limburgse gemeenten de intentieverklaring voor het 
startsein Keurmerk Veilig Ondernemen in het Buitengebied. 

Gemeenten, inwoners, politie, provincie Limburg, Veiligheidsregio Lim-
burg-Noord, Limburgse Land- en Tuinbouwbond en Stichting Limburgs 
Landschap trekken samen de kar om de criminaliteit in het buitengebied 
terug te dringen. Uniek is dat de gemeenten gelijktijdig aan de slag zijn 
met de aanpak van criminaliteit in het buitengebied en zo één front vor-
men tegen criminelen. Het project wordt begeleid door het Platform Veilig 
Ondernemen (PVO) Limburg en het Centrum voor Criminaliteitspreventie 
en Veiligheid (CCV). 

Meer informatie: https://gezondsteregio.nl/nieuws

Geef uw mening over de route naar een aardgasvrij Mook en Middelaar

In 2050 worden alle gebouwen in Nederland 
duurzaam verwarmd. Dat is landelijk afgespro-
ken in het Klimaatakkoord. Door over te stap-
pen op duurzame alternatieven voor aardgas 
kunnen we de gaswinning in het aardbevings-
gevoelige Groningen beëindigen en de uitstoot 
van broeikasgassen beperken. Daarnaast zijn 
we minder afhankelijk van andere landen om 
in onze warmtewinning te voorzien. In het kli-
maatakkoord staat ook dat alle gemeenten een 
Transitievisie Warmte moeten vaststellen. In 
die visie moeten zij aangeven welke stappen er 
nu gezet gaan worden om in 2050 aardgasvrij 
te zijn.

Het proces
De gemeente Mook en Middelaar heeft deze 
visie samen met de gemeenten Gennep en 
Bergen vormgegeven. Samen met een advies-
bureau hebben zij analyses gedaan en veel 
belangrijke partners in de drie gemeenten ge-
sproken, zoals woningcorporaties en dorps- en 
wijkraden. Dat heeft geleid tot deze Transitie-
visie Warmte. Nu is het aan u om uw mening 
te geven over deze visie. De omgang naar een 
aardgasvrije gemeente kan alleen maar met 
hulp van inwoners. Daarom zijn we erg be-
nieuwd naar uw mening over de voorgestelde 
stappen.

De opmerkingen zullen we verzamelen en daar 
waar nodig verwerken in de definitieve visie, die 
de gemeenteraad moet vaststellen. Daarna kun-
nen we aan de slag met de uitvoering. Elke vijf 
jaar zullen we de visie herzien en kijken of we 
met nieuwe technieken aan de slag kunnen.

Wat staat er in de visie?
In deze eerste Transitievisie Warmte zijn veel 
analyses en gesprekken terug te vinden om de 
warmtebehoefte en kansen in kaart te brengen. 
Welke alternatieve warmtetechnieken zijn moge-
lijk geschikt in Mook en Middelaar? De eerste 
stap die we willen nemen bestaat uit het te-
rugdringen van de vraag naar warmte. Oftewel: 
isoleren. Hoe beter onze gebouwen geïsoleerd 
zijn, hoe makkelijker het uiteindelijk is om op 
een alternatieve techniek over te stappen. Daar 
waar mogelijk kijken we ook naar de mogelijk-
heid om met hybride warmtepompen te werken. 
Door deze keuze te maken, starten we met de 
maatregelen waar we geen spijt van zullen krij-
gen. We gooien immers nog niets weg en hou-
den alle opties naar de toekomst over.

Webinar op 2 november
U kunt de Transitievisie Warmte op onze web-
site lezen. Maar we organiseren op dinsdag 2 

november ook een webinar om u bij te pra-
ten over deze visie. U kunt hier ook uw vragen 
stellen. De agenda van de bijeenkomst ziet er 
als volgt uit:
• 19.00 uur: 
 Inloop. We willen u vragen om tijdig in te  
 loggen, zodat we om 19.30 uur kunnen  
 starten.
• 19.30 uur: 
 Digitale bewonersavond waarin de gemeen- 
 ten uitleg geven over de visie en de eerste  
 resultaten.
• 20.00 uur: 
 Uiteen in digitale deelsessies: 
 Sessie 1: Verdieping in de verschillende  
 aardgasvrije technieken
 Sessie 2: Wat kunt u al in uw eigen woning  
 doen?
 Sessie 3: Gemeente als regisseur in de  
 warmtetransitie: hoe gaat de gemeente verder? 
• 20.30 - 20.45 uur: Officiële afsluiting met 
 vragenronde.
• 20.45 - 21.00 uur: Informele nazit met vragen.

U kunt zich aanmelden voor deze bewoners-
avond bij Koen Ligthart via: 
koen.ligthart@sweco.nl Via Koen ontvangt u 
een link voor het webinar. Ook als u er niet bij 
kunt zijn maar wel de opname terug wilt kijken 
kunt u Koen daarover een e-mail sturen.

Reageren?
Wilt u een reactie geven op de Transitievisie 
Warmte? Stuur die reactie dan voor 14 novem-
ber 2021 naar:
duurzaam@mookenmiddelaar.nl 
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Resultaten 
belevingsonderzoek 
hoogwater onder inwoners 

De Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft van 
eind juli tot en met begin augustus een bele-
vingsonderzoek uitgevoerd onder inwoners van 
de Maas- en Roergemeenten in Noord- en Mid-
den-Limburg. In totaal hebben 2.219 responden-
ten uit 13 gemeenten deelgenomen. Zij hebben 
aangegeven hoe ze het hoogwater in juli hebben 
beleefd. De resultaten van dit onderzoek worden 
gebruikt voor lokale evaluaties door de gemeen-
ten en zijn onderdeel van de evaluatie van de 
veiligheidsregio.

“Het is ontzettend waardevol dat zoveel inwo-
ners hebben deelgenomen aan dit onderzoek” 
aldus voorzitter Scholten. “We zien in het on-
derzoek de grote mate van zelfredzaamheid en 
behulpzaamheid van onze inwoners (73% heeft 
hulp gekregen van anderen). We ontvingen van 
onze inwoners een 6,7. Dat laat zien dat we din-
gen goed hebben gedaan, maar het onderzoek 
laat ook ruimte voor verbetering zien.”

Onderdeel van evaluatie
Het doel van dit belevingsonderzoek was om 
een beeld te krijgen hoe de inwoners de perio-
de van het hoogwater, de evacuatie en de com-
municatie ervaren hebben. Dit belevingsonder-
zoek onder inwoners wordt meegenomen in de 
evaluatie hoogwater, die op dit moment wordt 
uitgevoerd door een extern bureau. Het doel 
van deze uitgebreide evaluatie is om hiervan 
te leren voor toekomstige rampen of crises. De 
resultaten worden later dit jaar verwacht. Lees 
het volledige onderzoek of de samenvatting op 
www.vrln.nl

Pleegouders: van onschatbare waarde en heel hard nodig
Laat kinderen niet wachten op een tweede thuis

Soms zitten kinderen thuis zo in de knel dat een 
veilige plek elders nodig is. Een warme plek in 
een ander gezin, waar het kind zich ‘thuis’ mag 
voelen. Een tijdje… of een tijdje langer. Het 
liefst dichtbij, in hun vertrouwde omgeving, met 
school en vriendjes in de buurt. 

In Nederland wachten ruim 800 kinderen op 
een plek in een pleeggezin. Ze kunnen om aller-

lei redenen niet of niet helemaal thuis wonen. 
Ook in onze gemeente bieden pleeggezinnen 
een thuis aan een kind, of zelfs meerdere kinde-
ren. Toch kunnen we door het tekort aan pleeg-
ouders een kind niet altijd een plek geven die 
écht bij haar of hem past. Het leven van pleeg-
kinderen staat daardoor soms ‘in de wacht’. Wij 
gunnen een pleegkind altijd groen licht. Onze 
gemeente wil zich hier graag voor inzetten.

Voor korte of langere tijd
Er zijn veel verschillende typen pleegouders en 
pleegzorg is er in verschillende vormen. Soms 
voor maanden, soms voor jaren. Maar er is ook 
weekend- en vakantiepleegzorg, voor kinderen 
die maar een deel van de tijd ergens anders een 
tweede thuis nodig hebben. En crisispleegzorg, 

voor kinderen die acuut uit een onveilige situa-
tie moeten om van daaruit verder te gaan.

Ook als de zorg voor een kind (tijdelijk of lang) 
wordt overgenomen in de eigen familie- of soci-
ale kring, bijvoorbeeld bij oma en opa, vrienden 
van ouders, iemand van school of de club, kan 
dat pleegzorg worden. Dan kun je hulp, begelei-
ding en extra (financiële) ondersteuning krijgen.
In de week van de pleegzorg van 3 tot en met 
10 november 2021 is er extra aandacht voor 
pleegzorg en hopen we dat nieuwe pleegouders 
zich aanmelden.

Meer weten? Bezoek eens vrijblijvend een infor-
matieavond. Er is er elke maand wel één in de 
buurt! Zie ook www.ikwilpleegouderworden.nl
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OPENBARE BEKENDMAKINGEN

WAAROVER PRATEN WIJ
en wethouders heeft daarom besloten de persoonslijst van deze persoon 
niet meer bij te houden. Dat betekent dat hij officieel niet meer op dat 
adres staat ingeschreven.
Naam: Van der Gaag
Voorletters:  M.
Geb. datum:  10-12-1974
Besluit verzonden:  22-10-2021

Bezwaar:
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van datum ver-
zending een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester 
en wethouders. Het postadres is: Postbus 200, 6585 ZK Mook. Het be-
zwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste: naam/adres 
indiener, dagtekening, omschrijving van het bestreden besluit en een mo-
tivering 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 voorlo-
pige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht (DigiD noodzakelijk).

COMMISSIEVERGADERINGEN
In de gecombineerde commissie Samenleving en Grondgebied van woens-
dag 3 november 2021 worden de volgende onderwerpen behandeld:
• Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Mook en Middelaar
• Bestuurlijke agenda 2022
• Bestemmingsplan De Kleine Lier
• Bestemmingsplan Molenbeek Plasmolen
• Regionale agenda Groene Metropoolregio 2022 en opgave-overeen-
 komsten
• Uittreding gemeente West Maas uit MARN

In de commissie Begroting en Rekening van donderdag 4 november wordt 
het volgende onderwerp behandeld:
• Programmabegroting 2022

Aanmelden voor bijwonen vergadering
De commissievergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het ge-
meentehuis, Raadshuisplein 6 in Mook. U kunt de vergaderingen weer 
fysiek bijwonen. In verband met de coronamaatregelen vragen wij u om 
dit van tevoren aan ons te melden, vóór dinsdag 2 november 12.00 uur 
via griffier@mookenmiddelaar.nl

Agenda’s en stukken
Ga naar mookenmiddelaar.nl/gemeenteraad voor agenda’s en stukken 
van onze vergaderingen. 

Live uitzending vergadering
Het geluid van de raadsvergadering wordt live uitgezonden. Ga hiervoor 
naar mookenmiddelaar.nl/gemeenteraad 

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, me-
vrouw M. van Arensbergen, via 06 - 501 650 25 of: 
griffier@mookenmiddelaar.nl
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 lig-
gen 6 weken ter inzage in het KlantContactCentrum van het gemeentehuis, 
informatie over meldingen kunt u ook daar verkrijgen. U moet hiervoor wel 
een afspraak maken.

BINNENGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
• Lambertusweg 15 Middelaar nieuwbouw bedrijfswoning met groeps- 
 accommodatie.
• Startsedijk 4 Mook voor exploitatie van een koffie-/theehuis en serveren 
  ter plaatse bereide etenswaren.
• Groesbeekseweg 19 Mook bouwen appartementencomplex met 18  
 appartementen.

VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING
• Oude Bovensteweg 45 Molenhoek uitbreiden woning.

MELDING SLOOP
• Middelweg 98 en 100 Molenhoek slopen voormalig garagebedrijf met  
 bedrijfswoning.
• Groesbeekseweg 19 Mook slopen voormalig Rabobank-gebouw.

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING
Onderstaande persoon woont niet meer op het adres waar hij volgens 
de Wet Basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. Dit blijkt uit 
onderzoek van het KlantContactCentrum. Het college van burgemeester 


