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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

Grondonderzoek Lob van Gennep van start
Begin oktober is de combinatie Bodex Milieu – Lankelma Geotechniek een 
grondonderzoek gestart in het projectgebied van de Lob van Gennep. Het 
onderzoek kijkt naar de draagkracht van de ondergrond en het eventueel 
voorkomen van verontreinigingen in de bodem. 

Het grondonderzoek bestaat uit drie deelonderzoeken, die op verschillen-
de plekken in het projectgebied uitgevoerd worden. In sommige gevallen 
wordt materieel zoals een sondeerwagen of grondradar ingezet. Op an-
dere plekken worden handmatig grondboringen uitgezet. De informatie 
uit deze onderzoeken is van belang voor het ontwerpen van hogere en 
sterkere dijken en bepaalt bijvoorbeeld het ruimtebeslag dat nodig is voor 
de dijkversterking.

De looptijd van het onderzoek is vier tot vijf maanden en het wordt zoveel 
mogelijk uitgevoerd vanaf de openbare weg of de dijk. Soms is onderzoek 
nodig op percelen van agrariërs of particulieren. Dan wordt voorafgaand 
aan het onderzoek contact opgenomen met de eigenaar. Bodex Milieu 
– Lankelma Geotechniek is begonnen met het grondonderzoek in Midde-
laar. De komende weken verplaatst het onderzoek zich ook naar Milsbeek, 
Ottersum en Ven-Zelderheide. 

Voor al uw vragen over verduurzaming van uw 
woning, het opwekken van duurzame energie en 
het nemen van energiebesparende maatregelen 
kunt u weer terecht bij het loket in het gemeen-
tehuis van Mook. Ook voor informatie over finan-
ciering en subsidies. 

Elke dinsdag in de oneven weken (week 45, 47, 
49 en 51) bent u welkom tussen 9.00 en 12.00 

uur. Komt dit tijdstip u niet goed uit, kijk dan 
op www.duurzaamwonenplus.nl naar de andere 
openingstijden in de buurgemeenten Berg en 
Dal, Heumen of Nijmegen.

U kunt met uw vraag ook bellen naar de ge-
meente op 024 - 696 91 11 of een e-mail sturen 
naar info@duurzaamwonenplus.nl
Komt u gerust langs.

Loket Duurzaam Wonen Plus weer open

WAAROVER PRATEN WIJ
RAADSVERGADERING
In de raadsvergadering van 10 november 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-
 overeenkomsten
• Uittreding gemeente West Maas uit MARN
• Diverse benoemingen i.v.m. vacante functies

In de raadsvergadering van 11 november wordt behandeld:
• Programmabegroting 2022

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

Voorbehoud i.v.m. persconferentie
Onderstaande informatie gaat uit van fysieke vergaderingen in de raad-
zaal in het gemeentehuis, Raadshuisplein 6 in Mook. Afhankelijk van de 
persconferentie over de coronamaatregelen vinden de raadsvergaderin-
gen digitaal of fysiek elders plaats. Houd voor de actuele informatie de 
website in de gaten.

Aanmelden voor bijwonen vergadering
De raadsvergaderingen vinden fysiek plaats in de raadzaal van het ge-
meentehuis, Raadshuisplein 6 in Mook. In verband met de coronamaat-
regelen vragen wij u, wanneer u de vergadering wilt bijwonen, om dit aan 
ons te melden vóór dinsdag 9 november 12.00 uur via: 
griffier@mookenmiddelaar.nl

Uitzending vergadering
Het geluid van de raadsvergadering wordt live uitgezonden. Ga hiervoor 
naar mookenmiddelaar.nl/gemeenteraad (onder agenda’s en stukken).

Inspreken
Wilt u inspreken over een geagendeerd onderwerp, laat dit dan uiter-
lijk om 16.00 uur op de dag van de vergadering weten aan de griffier,  
mevrouw M. van Arensbergen, via 06 - 501 650 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
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OPENBARE BEKENDMAKINGEN
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
• Bovensteweg 5 Mook wijzigen voorgevel woning.

VERLEENDE APV-VERGUNNING
• 1 t/m 10 december plaatsen sandwichborden door Hoffman Outdoor  
 Media in de gemeente Mook en Middelaar. 

Wet Basisregistratie Personen (BRP), Persoonslijst 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 personen ambtshalve op te schorten met de aandui-
ding ‘land onbekend’. Uit onderzoek is gebleken dat betrokkenen niet 
meer wonen op het adres waar deze personen volgens de gemeentelijke 
basisadministratie staan ingeschreven. 

Geslachtsnaam en voorletters Geboortedatum  Datum Besluit 
• Barros Cacheira, V.F. 02-04-1986 29-10-2021
• Cacheira de Sousa, M.  05-10-2014 29-10-2021
• Vieira Teixeira Mesquita, F.M. 28-09-1988  29-10-2021

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 voor-
lopige 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).

INFORMATIEPAGINA TER SPRAKE

Doe mee aan onze fotowedstrijd
Het is prachtig weer om te fotograferen. Heeft u een mooie foto gemaakt 
in onze gemeente, die past bij het thema “Alleen samen”? Stuur deze 
dan naar fotowedstrijd@mookenmiddelaar.nl 
En maak kans op een mooie prijs en een 
plekje in de nieuwe gemeentegids.

Meer informatie: ga naar: 
www.mookenmiddelaar.nl en zoek op 
‘fotowedstrijd’. 


