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4 februari 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

Evaluatie Hoogwater zomer 2021

In juli 2021 zorgde extreme wateroverlast in Duitsland, België en Limburg voor een snelle stij-
ging van het waterpeil in de Maas en zijrivier de Roer. Dit zorgde in regio Limburg-Noord voor 
grote wateroverlast in de 13 gemeenten aan deze rivieren. In de leerevaluatie Hoogwater Maas 
en Roer staat wat er goed ging bij de bestrijding van het hoogwater afgelopen zomer en welke 
verbeterpunten er zijn voor de crisisorganisatie van Veiligheidsregio Limburg-Noord.

U vindt de evaluatie en een informatievideo op: 
vrln.nl/nieuws/leerpunten-hoogwater-voor-veiligheidsregio-limburg-noord

Het is weer tijd voor de gemeentelijke belastingen

In de week van 21 februari valt bij de meeste 
inwoners en ondernemers de aanslag ge-
meentelijke belasting van BsGW weer op de 
mat. Maakt u gebruik van MijnOverheid? Dan 
ontvangt u de aanslag waarschijnlijk digitaal. 

Sterke stijging WOZ-waarde
De hoogte van een aantal belastingen wordt 
bepaald door de WOZ-waarde van uw woning. 
Uw WOZ-waarde voor 2022 is gebaseerd 
op de waarde van uw woning op 1 januari 
2021. Doordat de huizenprijzen afgelopen 
jaar opnieuw hard zijn gestegen, is ook de 
WOZ-waarde gestegen. De WOZ-waarde kan 
ook hoger worden door nieuwbouw, een ver-
bouwing of bijgebouwen die eerder niet goed 
geregistreerd waren. Ook kan het zijn dat 
een hogere WOZ-waarde op het aanslagbiljet 
staat doordat zogenoemde objectkenmerken 
van het pand zijn veranderd. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om het type van de woning, de 
grootte, de inhoud, ligging, onderhoud van 
de woning. 

WOZ-waarde te hoog? 
Vindt u uw WOZ-waarde te hoog, dan kunt 
u rechtstreeks contact opnemen met BsGW. 
Door eerst te bellen met BsGW is bezwaar 
indienen vaak helemaal niet meer nodig. 

BsGW-taxateurs luisteren graag naar u. 
En als het nodig is wordt de waarde direct 
aangepast. Dat bespaart veel tijd en voor-
komt onnodige kosten. Kijk op www.bsgw.nl 
of bel 088 - 842 04 20.

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

www.mookenmiddelaar.nl                          @MookMiddelaar                          www.facebook.com/gemeentemookmiddelaar 

Iemand anders 
laten stemmen
Op 14, 15 of 16 maart zijn de verkiezingen 
voor de gemeenteraad. Kunt u niet zelf  
komen stemmen, bijvoorbeeld omdat u op  
vakantie gaat? Dan kunt u iemand anders  
toestemming geven om voor u te stemmen.  

Dat kan op 2 manieren: 
- via de achterkant van de stempas, die u  
 uiterlijk 2 maart ontvangt
- met een schriftelijke volmacht

Schriftelijke volmacht vóór 11 maart
Een schriftelijke volmacht kunt u gebruiken 
als u een machtiging wilt regelen voordat  
u uw stempas heeft. De uiterste termijn  
voor het aanvragen van een schriftelijke  
volmacht is 11 maart 17.00 uur. 

Verkiezingen

Programma Energiecafé tot en met 31 maart 2022 
Onder voorbehoud lokale coronaregels, check www.energiecafemookenmiddelaar.nl  

14 februari en Vraag het de energiecoach
14 maart Open inloop, LOP Molenhoek, 19.45 - 21.00 uur.

24 februari en Workshop
17 maart In één avond praten we u bij over ingewikkelde begrippen zoals klimaat-
  verandering en -adaptatie, warmte transitie, aardgasvrij en wat u voor 
  uzelf het beste kunt doen. Veel ruimte voor vraag en antwoord. 
  Beperkt aantal plaatsen. Meld u snel aan bij:
  menno.arendz@energiecafemookenmiddelaar.nl 
  Locatie: ‘t Môks Café, Mook, 19.30 uur. 

24 maart Thema-avond “Warmtepompen? Leer eerst je eigen huis kennen.” 
  Wat te doen en wat niet te doen met een warmtepomp. 
  Spreker(s): wordt nog bekend gemaakt. 
  Locatie: De Wieken, Esdoornlaan 5, Molenhoek, 20.00 uur.

Kijk voor meer informatie op www.energiecafemookenmiddelaar.nl 

Meer informatie vindt u op: 
www.mookenmiddelaar.nl/een-ander-machtigen

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
• Rijksweg N271 te Plasmolen voor de reconstructie van de N271.

VERLEENDE APV-VERGUNNING
• 19 maart 2022 oud ijzer actie Harmonie Erica.

VERLEENDE GELUIDSONTHEFFING APV
• Voor diverse activiteiten door Harmonie Erica in Mook en Molenhoek.
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