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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

Op 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing. Ook in deze coronatijd zorgen 
we ervoor dat iedereen kan stemmen. Want elke stem telt. Daarom zijn er 
dit jaar extra mogelijkheden om uw stem uit te brengen. 

Risicogroepen kunnen ook stemmen op 15 en 16 maart
Om wat meer te spreiden, is een aantal stemlocaties ook al open op 15 en 
16 maart. Maak hier vooral gebruik van als u in de corona risicogroep valt.

 • Maandag 15 maart - 07.30 - 21.00 uur  
  ‘t Môks Café  Groesbeekseweg 3  Mook

 • Dinsdag 16 maart - 07.30 - 21.00 uur  
  Gemeenschapshuis de Wieken  Esdoornlaan 5 Molenhoek

 • Woensdag 17 maart - 07.30 - 21.00 uur
  MFC de Koppel  Dorpsstraat 45 Middelaar
  ‘t Môks Café  Groesbeekseweg 3 Mook
  Gemeenschapshuis de Wieken  Esdoornlaan 5 Molenhoek

70-plussers mogen per brief stemmen
Bent u 70 jaar of ouder, dan kunt u ook per brief stemmen. U ontvangt 
net als alle andere kiezers uiterlijk 3 maart een envelop met uw stempas. 
Deze stempas kunt u gebruiken om in het stemlokaal te stemmen, om 
iemand te machtigen of om uw stem per brief uit te brengen. 

Uiterlijk 11 maart ontvangt u als 70-plusser een tweede envelop met 4 
documenten:
- een briefstembiljet
- een envelop (voor het ingevulde briefstembiljet)
- een retourenvelop (waarin u uw envelop met stembiljet én ondertekende 
  stempas kunt doen)
- een stapsgewijze uitleg over het briefstemmen

U kunt uw briefstem vóór vrijdag 12 maart 2021 per post versturen in de 
geleverde retourenvelop. 
Ook kunt u de briefstem inleveren bij onze afgiftelocatie: het gemeente-
huis, Raadhuisplein 6 te Mook De openingstijden zijn:
- op werkdagen van woensdag 10 maart tot en met dinsdag 16 maart  
 2021 van 09.00 tot 17.00 uur
- op woensdag 17 maart 2021 van 07.30 tot 21.00 uur.

U kunt altijd iemand machtigen
Het kan zijn dat u niet zelf naar een stemlokaal wilt of kunt gaan. Bijvoor-
beeld omdat u als gevolg van het coronavirus tot een risicogroep behoort, 
of omdat u ziek bent. In dat geval kunt u altijd iemand machtigen om voor 
u te stemmen. 

Meer weten? 
Ga naar elkestemtelt.nl

 Het tellen van de stemmen
 • Dinsdag 16 maart De gemeentewerf, Veldweg 3 Mook 
  09.00 uur Vooropening briefstemmen ontvangen op 
   woensdag 10 maart t/m maandag 15 maart

 • Woensdag 17 maart De gemeentewerf, Veldweg 3 Mook
  09.00 uur Vooropening briefstemmen ontvangen op 
   dinsdag 16 maart
  09.00 uur Tellen briefstemmen ontvangen op woensdag 
   10 maart t/m dinsdag 16 maart
  09.00 uur Tellen uitgebrachte stemmen maandag 15 maart 
   en dinsdag 16 maart
  21.00 uur Vooropening briefstemmen ontvangen op woens-
   dag 17 maart gevolgd door de telling

De telling van de uitgebrachte stemmen op woensdag 17 maart zal plaats-
vinden vanaf 21.00 uur op de locatie waar de stemmen zijn uitgebracht. 

Tweede Kamerverkiezingen 2021

Op het aanslagbiljet voor de gemeentelijke belas-
tingen en de waterschapsbelastingen staat ook 
de nieuwe WOZ-beschikking met de WOZ-waarde 
van uw woning. Verkoopcijfers van het kadaster 
laten zien dat de huizenprijzen blijven stijgen. 
De WOZ-waarde stijgt nu al vijf jaar op rij, sinds 
het einde van de crisis op de huizenmarkt. 

Regel het zelf met BsGW
Is de stijging voor u reden om uw WOZ-waarde 
te controleren en mogelijk bezwaar te maken? 
Bel dan met BsGW 088-8420 420 (houd uw 
BSN bij de hand). U belt dan met de taxateur. 
Hij vertelt u hoe we de waardebepaling hebben 
bepaald. Heeft u redenen om die waarde aan 
te passen, dan kunt u dit direct met hem be-
spreken. 

Zes weken voor bezwaar
Bezwaar maken is in de meeste gevallen niet 
meer nodig. Wilt u dat toch doen, dan kan dat 
gratis en gemakkelijk via Mijn BsGW op: 
www.bsgw.nl. U heeft daar zes weken de tijd 
voor, vanaf de datum (dagtekening) die op het 
aanslagbiljet staat.
Omdat alle inwoners van Limburg tegelijk het 
aanslagbiljet ontvangen, kan het druk zijn aan 
de telefoon. Bel dan later terug of reageer via 
Mijn BsGW, uw persoonlijke pagina op 
www.bsgw.nl.

Is uw huis ook meer waard geworden?  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



RAADSVERGADERING
In de raadsvergadering van 4 maart worden de volgende onderwerpen 
behandeld:
• Suppletieaanvraag Natuurmonumenten en Provincie Limburg
• Economische agenda Mook en Middelaar 2021 - 2026
• Plan van aanpak burgerparticipatie en besluitvorming ZBB
• Mobiliteitsplan Mook en Middelaar 2021
• Bestemmingsplan Groesbeekseweg 19 te Mook
• Gunning en aanwijzing accountantsdiensten boekjaar 2021 t/m 2024

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

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, en stuur uw tekst van maxi-
maal 700 woorden mee en een verkorte versie van maximaal 250 woor-
den. Uw tekst wordt voorgelezen door de (commissie)griffier en toege-
voegd aan de raadsstukken (bij meerdere 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.mookenmiddelaar.nl/ 
actueel/bekendmakingen. De bekendmakingen liggen 6 weken ter inzage 
in het KlantContactCentrum van het gemeentehuis, informatie over meldin-
gen kunt u ook daar verkrijgen. U moet hiervoor wel een afspraak maken.

WAAROVER PRATEN WIJ

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

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

BINNENGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
• De Sterreschans 11 Molenhoek plaatsen carport.
• Elzenstraat 11b te Middelaar voor het vervangen van een oude schuur/ 
 garage.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
• Schenck van Nijdeggenstraat 22 Middelaar plaatsen dakkapel op voor- 
 dakvlak woning.
• Bisseltsebaan 10 Mook vervangen kozijnen in voorgevel.
• Muldershofweg 10 Plasmolen vervangen kunststof kozijnen in voorgevel. 
• Karolingenstraat 40a Mook voor het gevestigd zijn van een borduur- 
 atelier.
• In de openbare groenstrook ter hoogte van St. Adelbertstraat 2 t/m 20  
 Mook voor het kappen van 4 berken.
 
GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNING
• Lindeboom 55 Mook plaatsen tuinkas op dakterras.
 
VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
• Rijksweg 5-7 te Molenhoek voor het realiseren van een 12e appartement. 
• Dorpsstraat 58 (voorlopig) te Middelaar voor nieuwbouw van een levens- 
 loopbestendige woning.
 
VERLEENDE APV-VERGUNNING
• 20 maart 2021 voor oud ijzer actie door Harmonie Erica te Mook en  
 Molenhoek.
 
MELDINGEN (SLOOP)
• Lindeboom 121 Mook voor asbestverwijdering uit woning.
• Gelrestraat 23 Mook slopen dubbele garage.
• Bouwsteeg 8 Middelaar voor asbestsanering uit woning.
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Ik ben geboren en getogen in Maastricht 
(1947), heb 40 jaar in Nijmegen gewoond, en 
woon sinds 2009 in Mook. Ik wandel en fiets 
veel, heb interesse voor natuur, cultuur en ge-
schiedenis, en ken zodoende het dorp met zijn 
prachtige landschap heel goed. 

Natuur en milieu
In Maastricht had ik een oudoom-bioloog die 
streed tegen de afgraving van de Sint-Pieters-
berg. Hij heeft mij geïnspireerd om ook bio-
logie te gaan studeren. Naast de vrije natuur 
vind ik ook de geheimen van het DNA razend 
interessant. Als student in Nijmegen was ik al 
politiek actief in een milieugroep; begin jaren 
70 ging het over milieuvervuiling en een snel-
weg door de Ooij. Nog steeds draag ik met volle 
inzet zorg voor de natuur. Ik ben medeoprich-
ter van www.bosrijk.nl, een werkgroep die het 
bos tussen Nijmegen, Mook en Kleef natuur-
lijker wil beheren. Hoewel ons ‘gemeentebos’ 
er oppervlakkig gezien mooi uitziet, heeft het 
veel te lijden van stikstof, recreatie en exoten.

Kinderen en onderwijs
Ik heb 6 kinderen en 4 kleinkinderen, een 
enorme weelde, en ik ben getrouwd met Bea. 

Vanwege het geld begon ik als 22-jarige als 
biologieleraar in Arnhem. Verbaasd ontdekte ik 
echter dat onderwijs al snel mijn passie werd. 
Die breidde zich uit naar het opleiden van le-
raren en onderwijsonderzoek aan de univer-
siteiten van Utrecht en Nijmegen. Nog steeds 
heeft onderwijs en zorg voor kinderen mijn volle 
aandacht. 

Actief
Ik ben gepensioneerd en kom tijd tekort voor 
wat ik graag doe: viool spelen, werken in onze 
moestuin en schrijven over onderwijs, ecologie 
en duurzaamheid. Nu ben ik, na enkele jaren 
lidmaatschap van raadscommissies, de opvol-
ger van Wies van Keulen in de Raad. Net zoals 
toen bij het leraarschap, merk ik dat het me al 
snel mateloos boeit. 

Wat kun je van me verwachten?
Hard werken aan waar mijn hart ligt: zorgen voor 
mensen en voor de natuur. Mensen kunnen niet 
zonder gezonde natuur. De natuur heeft liefde-
volle zorg van mensen nodig. De klimaatcrisis 
treft mens en natuur hard, we hebben geen tijd 
te verliezen. Groen en links dus. Daar zal ik me 
100% voor inzetten. 

Wat houdt onze raadsleden bezig - Deze week: Marcel Kamp


