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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

Schade door hoogwater? Geef het uiterlijk 15 december door!
RVO biedt met de regeling WTS hulp aan bur-
gers en bedrijven in Limburg en Noord-Brabant 
met schade door het hoogwater in juli. Wie zich 
uiterlijk 15 december meldt, kan in aanmerking 
komen voor een financiële tegemoetkoming.

Ook als u nog niet precies weet hoeveel schade 
u heeft, of nog contact hebt met de verzekeraar, 
is het van belang dat u zich uiterlijk 15 decem-
ber meldt. Dit kan eenvoudig online op 
www.rvo.nl/wtsjuli2021  

Alleen dan heeft u mogelijk recht op een tege-
moetkoming via de WTS.

Lukt het niet online? Neem dan telefonisch con-
tact op: 088 - 042 40 70.

Dinsdag 16 november 2021 heeft het Act! Inter-
ventieteam, in samenwerking met de collega’s 
van het politiebasisteam Venray-Gennep, een 
integrale controle uitgevoerd in de gemeenten 
Gennep, Mook en Middelaar en Venray. In to-
taal zijn 11 bedrijven en 2 woningen gecontro-
leerd, waaronder 1 pand in de gemeente Mook 
en Middelaar, zonder grote bijzonderheden. 

Uitkomsten controle
In een van de gecontroleerde woningen trof 
het team een klein aantal hennepstekken aan. 
Deze zijn vernietigd en de gemeente heeft 
hiervoor een waarschuwing uitgereikt. Bij een 
van de bedrijven werd geen opkoopregister bij-
gehouden en bij een ander bedrijf werden on-
volkomenheden aangetroffen rondom brand-
veiligheid. De gemeente gaat hier maatregelen 
voor nemen.

Act! Interventieteam
Het Act! interventieteam voert namens de ge-
meenten met regelmaat bestuursrechtelijke 
controles uit in Noord-Limburg. Dit gebeurt 
om te checken of er voldaan wordt aan de re-
gelgeving in het kader van o.a. de APV (Al-
gemene Plaatselijke Verordening), Wet op de 
Ruimtelijke Ordening, de Wet milieubeheer en 
de BRP (Basisregistratie Personen). Het team 
controleert ook op brandveiligheid en op sig-
nalen die mogelijk duiden op ondermijnende 
criminaliteit. De controles worden uitgevoerd 
samen met de politieteams en integraal ook 
met de overige overheidspartners, zoals onder 
meer het OM, het RIEC,  de Belastingdienst 
en de Douane. 

De Vervoerssector heeft te maken met een 
groot personeelstekort. Daarbij komt dat net 
als in andere sectoren het ziekteverzuim hoger 
is dan gebruikelijk. Eventuele verdere maat- 
regelen vanuit de overheid zullen ook effect 
hebben op het Avan vervoer. 

WMO en OV vervoer
Door het grote personeelstekort en het hoge 
ziekteverzuim is het steeds lastiger om vol-
doende chauffeurs beschikbaar te hebben om 
alle ritten te kunnen blijven rijden. Om het ver-
voer toch zo goed mogelijk te laten verlopen, 
vraagt Avan reizigers het volgende te doen: 
• Maak doordeweeks indien mogelijk pas  
 na 10.00 uur ’s ochtends gebruik van Avan.  
 Ritten in het kader van ziekenhuisafspraken,  
 uitvaarten en bruiloften worden met voorrang  
 uitgevoerd. 
• Boek ritten zo ver mogelijk van tevoren. Zo  
 kan er een goede planning gemaakt worden.
• Annuleer geboekte rit(ten) ook zo snel mo- 
 gelijk, als er toch geen gebruik gemaakt  
 wordt van de geboekte rit(ten).
• Boek ritten online. Ook bij het callcenter  
 is een hoog ziekteverzuim, waardoor reizigers 
  voor telefonische boekingen langer in de  
 wacht staan. 
 Op www.avan-vervoer.nl/boek-uw-rit staat een 
 filmpje met uitleg over het online boe- 
 kingsportaal. 

Mocht het niet mogelijk zijn een rit te boeken 
op het gewenste tijdstip, dan wordt in overleg 
met de reiziger naar een alternatief tijdstip ge-
zocht.

Regels in de taxi
De regels die de afgelopen periode in de taxi 
golden, blijven van toepassing. Zo is het voor 

alle reizigers verplicht een chirurgisch mond-
kapje te dragen in de taxi en wordt er zoveel 
mogelijk afstand bewaard in de taxi. Conform 
de RIVM-richtlijnen mogen meerdere reizigers 
tegelijkertijd in een taxi vervoerd worden. Men-
sen met verkoudheidsklachten blijven thuis en 
kunnen niet met Avan reizen. Avan reist dan 
ook niet naar testlocaties, behalve naar Testen 
voor toegang. 

Routevervoer
Ook in het Leerlingenvervoer, jeugdwetvervoer 
en dagbestedingsvervoer is er een personeels-
tekort. Hierdoor kan het vaker voorkomen dat 
er wisselende chauffeurs rijden. Om het route- 
vervoer zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, 
is het belangrijk dat op vaste tijden wordt ge-
reden. Avan hanteert daarom de standaard 
roosters van scholen en instellingen. Indien 
een reiziger individueel vervoerd moet worden, 
kan het zijn dat dit in overleg op een ander 
tijdstip gebeurt dan gewenst, in verband met 
de beperkte beschikbaarheid van chauffeurs.

Houdt de website in de gaten
Avan houdt de vervoersprotocollen en de re-
gels van de overheid en de RIVM nauwlettend 
in de gaten. Op basis daarvan worden ook de 
maatregelen van Avan aangepast om zoveel 
mogelijk vervoer op een veilige manier te kun-
nen aanbieden. De meest actuele maatregelen 
vindt u op website: 
www.avan-vervoer.nl/nieuws

Regionaal interventieteam 
in actie

Personeelstekort routevervoer Avan
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Versla de jaarafrekening!
Een tv-decoder in stand by-modus verbruikt net 
zoveel energie als wanneer hij aanstaat! Een 
no-frost vriezer moet ook ieder half jaar ont-
dooid worden! Bij een vloerverwarming mag u 
’s nachts de thermostaat enkele graden lager 
zetten. En waarom u altijd 2 ontluchtingssleu-
teltjes moet hebben als u uw verwarming ont-
lucht. 

Zomaar enkele inzichten die de bezoekers 
kregen tijdens de presentatie van Rick van de 
Westerlaken over de winst van eenvoudige 
energiebesparende middelen. Met simpele en 
goedkope maatregelen kunt u al veel energie 
besparen, wat ook nog eens fijn is voor uw 
portemonnee. 
Op www.energiecafemookenmiddelaar.nl kunt 
u de lezing (video) terugkijken.

Comfortabel wonen in een energiezuinig en 
duurzaam huis? Energiecafé Mook en Midde-
laar helpt. Doe mee!

Programma Energiecafé  
• 2 december Vraag het de energiecoach. 
 Open inloop, 18.30 - 19.45 uur, Môks Café,  
 Mook, ONDER VOORBEHOUD lokale corona- 
 regels, check website: 
 energiecafemookenmiddelaar.nl

• 13 december Vraag het de energiecoach. 
 Open inloop, 19.45 - 21.00 uur, LOP Molen- 
 hoek.

Kijk voor meer informatie op: 
energiecafemookenmiddelaar.nl

In de week van 22 november worden de WML-Watertaps afgesloten van 
het water. WML doet dit om bevriezing te voorkomen. Gedurende de win-
ter worden de taps gecontroleerd en ‘voorjaarsklaar’ gemaakt. Zodat er 
ook in 2022 buitenshuis lekker gratis Limburgs drinkwater getapt kan 
worden.

In het voorjaar van 2022 zullen de medewerkers van WML door Limburg 
rijden om de Watertaps weer aan te sluiten en te zorgen dat u kunt 
genieten van echt Limburgs kraanwater. Het drinken van kraanwater is 
overigens stukken beter voor het milieu dan verpakt water! Dus neem 
van thuis een herbruikbaar flesje mee voor onderweg. Zo draagt u ook 
uw steentje bij aan een beter milieu.

Limburgse Watertaps houden winterslaap 

Word roostermaker voor 
onze buurtbus 

Heeft u buurtbus 569 al eens gebruikt? Deze 
bus rijdt sinds de zomer van Malden naar Mid-
delaar, en weer terug. De buslijn wordt goed 
gebruikt. Mede door het succes van deze lijn 
en het groeiende aantal lijnen is Buurtbusver-
eniging Rijk van Nijmegen op zoek naar een 2e 
roostermaker. 

Vacature 
De Buurtbusvereniging verzorgt met ruim 160 
vrijwilligers inmiddels 7 buurtbuslijnen in het 
Rijk van Nijmegen. Voor het inplannen, beheren, 
bijhouden en verspreiden van de (4-weekse) 
dienstroosters is er een vacature voor een 2e 
roostermaker, die de lijnen in Berg en Dal, 
Heumen en Mook en Middelaar verzorgt. Een 
rooster maken kost ongeveer 10 à 12 uur tijd. 
In de andere weken bent u 1,5 à 2 uur met de 
Buurtbus bezig. 

Wilt u de buurtbus helpen, neemt u dan per 
e-mail contact op met secretaris Pim Spaan 
secr.buurtbus.rvn@outlook.com of voorzitter 
Han Scholten, vzt.buurtbus.rvn@outlook.com

Voor meer informatie: www.buurtbus.com

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
• Violenstraat Mook voor bouwen woning.
• Overkwartierstraat 7 Mook bouwen dakkapel.

VERLEENDE APV-ONTHEFFING
• APV parkeerontheffing groter voertuig verleend in Molenhoek.

WET RUIMTELIJKE ORDENING
Burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar maken bekend dat 
de gemeenteraad in haar vergadering van 10 november 2021 het be-
stemmingsplan ‘Landgoed De Kleine Lier 2021’ heeft vastgesteld. Dit 
bestemmingsplan met de hierbij behorende stukken zal per 29 november 
2021 gedurende zes weken digitaal ter inzage liggen op www.ruimtelijke-
plannen.nl. Het planidentificatienummer is: 
NL.IMRO.0944.BPDEKLEINELIER2021-VA01.

Initiatiefnemer is voornemens om op de locatie Lierdwarsweg 2 te Mo-
lenhoek een landgoed te ontwikkelen van circa 5,3 hectare: ‘Landgoed 
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De Kleine Lier’. Op het landgoed mag één landgoedwoning gerealiseerd 
worden ter hoogte van de huidige paardenstal. Deze paardenstal zal wor-
den gesloopt. De overige 5 hectare van het landgoed zal omgezet worden 
naar ‘Natuur’.

Beroep
Belanghebbenden die ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan 
tijdig een zienswijze hebben ingediend of belanghebbenden die redelij-
kerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend, 
kunnen tegen het genomen besluit beroep instellen bij de Afdeling Be-
stuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. 
De termijn voor het indienen van beroep bedraagt zes weken en vangt 
aan op de dag na datum terinzagelegging. Beroep schorst de werking van 
het besluit niet. Hiervoor kan de voorzieningenrechter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak Raad van State, via voornoemd adres, worden ver-
zocht om een voorlopige voorziening te treffen. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KlantContact- 
Centrum via telefoonnummer 024 - 696 91 11 of via e-mail: 
gemeente@mookenmiddelaar.nl.  

WET RUIMTELIJKE ORDENING
Burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar maken bekend 
dat de gemeenteraad in haar vergadering van 10 november 2021 het 
bestemmingsplan ‘Molenbeek Plasmolen’ heeft vastgesteld. Dit bestem-
mingsplan met de hierbij behorende stukken zal per 29 november 2021 
gedurende zes weken digitaal ter inzage liggen op:
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0944.Molenbeek-VA01. 

Op verzoek van de eigenaren van de recreatiewoningen heeft de gemeente 
ingestemd om de permanente bewoning in appartementencomplex  
Molenbeek, Witteweg 2-4 Plasmolen, te legaliseren met een bestem-
mingsplanwijziging. Hiervoor is een wijziging van het planologische regi-
me van Recreatief naar Wonen nodig. Daarnaast zal ook het aanzien van 
het gebouw aan de zijde van de Rijksweg N271 worden verfraaid.

Beroep
Belanghebbenden die ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan 
tijdig een zienswijze hebben ingediend of belanghebbenden die redelij-
kerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend, 
kunnen tegen het genomen besluit beroep instellen bij de Afdeling Be-
stuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. 
De termijn voor het indienen van beroep bedraagt zes weken en vangt 
aan op de dag na datum terinzagelegging. Beroep schorst de werking van 
het besluit niet. Hiervoor kan de voorzieningenrechter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak Raad van State, via voornoemd adres, worden ver-
zocht om een voorlopige voorziening te treffen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KlantContact- 
Centrum via telefoonnummer 024 - 696 91 11 of via e-mail: 
gemeente@mookenmiddelaar.nl.  
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