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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

Het gaat slecht met de bijen en insecten in Nederland. Dat is zorgelijk, in-
secten zijn immers ontzettend belangrijk voor onze natuur en voedselvoor-
ziening. Ze zorgen niet alleen voor de bestuiving van planten en bloemen, 
maar dienen ook als voedsel voor vogels en andere dieren. 

Om de achteruitgang van het aantal bijen en insecten tegen te gaan, 
slaan de provincie Limburg en landschapsorganisatie IKL de handen in-
een. Samen maken zij zich sterk voor het realiseren van een provinciaal 
bloemenlint, als leefplek voor insecten en andere dieren. 

Tot en met vrijdag 19 maart kan iedereen in Limburg die over een eigen 
stuk grond of tuin beschikt - van particulieren tot agrariërs en (groot)
grondeigenaren - via de website www.bloemenlintlimburg.nl een bloemen-
zaadmengsel bestellen. De mengsels worden per post toegestuurd en 
kunnen eind april, begin mei worden ingezaaid. 

Een bloemenlint van Maastricht tot Mook

Op woensdag 17 maart a.s. mogen alle kiesge-
rechtigden ook in onze mooie gemeente Mook 
en Middelaar weer naar de stembus. In deze 
coronatijd is het voor met name kwetsbaren 
en mensen uit risicogroepen ook mogelijk ge-
maakt om hun stem eventueel uit te brengen op 
maandag 15 maart of dinsdag 16 maart. Uiter-
aard worden de andere kiezers op die dagen 
niet geweigerd, maar wanneer het u lukt om 
woensdag te gaan dan heeft die dag de voor-
keur. Bovendien is het op woensdag, in tegen-
stelling tot de maandag en dinsdag, mogelijk 
om in alle dorpen dicht in de eigen buurt te 
stemmen. Daarnaast kunnen deze keer, in ver-
band met corona, alle 70-plussers schriftelijk 
hun stem uitbrengen.  

Stemmen is een ‘recht’, maar eigenlijk is het ook 
een ‘voorrecht’. Het is namelijk in veel landen 
in de wereld helaas geen vanzelfsprekendheid 
om te mogen stemmen. In Nederland is voor 
dat algemeen kiesrecht ook lang gestreden. 

Het gaat deze keer om landelijke verkiezingen, 
namelijk om de Tweede Kamerverkiezingen.
Na de uitslag van deze verkiezingen gaan ver-
schillende politieke partijen aan de slag om 
een (nieuwe) regering vormen. Welke partijen 
dat zijn, hangt onder meer af van de uitslag 
en dus ook van uw stem. De nieuw gevormde 
regering bepaalt de komende jaren het be-
leid op gebieden als onderwijs, zorg, arbeids-
markt, huisvesting, sociaal verzekeringsstel-
sel, pensioenen, milieu, politie en justitie, 
defensie, buitenlands beleid enzovoort. Door 
te stemmen kunt u daar invloed op uitoefenen. 

Hoe belangrijk de politiek is, blijkt ook uit de 
afgelopen periode. Besluiten om het corona-
virus te bestrijden, neemt de regering. 
De Tweede Kamer beoordeelt die besluiten. 
Dit bewijst nog eens hoe belangrijk het is dat 

u als kiezer uw stem laat horen door te gaan 
stemmen. Dus laat uw stem niet verloren gaan.

Kortom ik roep u graag op: maak gebruik van 
uw democratisch ‘voorrecht’ en ga in maart 
stemmen!

       Burgemeester mr. drs. W. Gradisen       

Voorstellen Jongerenwerker

       Burgemeester mr. drs. W. Gradisen       

Stemmen in maart is een ‘voorrecht’

Ik ben Anton van der Heijden en ben werkzaam 
voor de Gemeente Mook en Middelaar als Jon-
gerenopbouwwerker. Ik neem onder andere deel 
aan de projectgroep van MOVE om bij te dragen 
aan een gezonde omgeving en leefstijl voor alle 
jongeren. Als jongerenopbouwwerker help ik 
jongeren bij het realiseren van hun eigen ideeën 
en activiteiten. 

Waarvoor kunnen jongeren bij mij terecht?
• Het opzetten van activiteiten voor de eigen 
 doelgroep.
• Leuke ideeën in de vrijetijdsbesteding. 
• Vragen over thema’s zoals school, werk,
 puberteit, schulden, verslaving, eenzaamheid, 
 pesten etc.

Ook sta ik klaar voor het ondersteunen van jon-
geren met lichte problematiek. Het Jongeren-
werk heeft altijd een luisterend oor en kan zo 
nodig doorverwijzen naar hulpverleners.

Oproep aan alle jongeren
Kom met mij in contact! Zeker in deze Corona-
tijd is het belangrijk om sociaal contact te heb-
ben. We werken met verschillende groepen jon-
geren ideeën uit zodat we ook met Corona een 
activiteitenaanbod hebben. Hopelijk spreken
we elkaar snel! Van maandag tot donderdag ben 
ik bereikbaar via 06 - 442 817 91 of mail naar;
a.vanderheijden@synthese.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.

BINNENGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
• Oude Bovensteweg 39 Molenhoek plaatsen dakkapel op voorgevel.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
• Rijksweg 54 Mook bouwen vrijstaande woning.

MELDING (SLOOP)
• Kerkstraat 33a Mook voor asbestverwijdering rookgaskanaal.

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
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De strijd tegen het zwerfvuil en de plastic soep in de oceanen gaat door!  
Dit jaar wordt de Actie Schone Maas in aangepaste vorm gehouden van- 
wege het coronavirus.

Hoe gaan we het doen?
- In de periode vanaf 20 maart - 4 april gaan verenigingen de zones langs  
 de Maas en Mookerplas opruimen. Per vereniging wordt een opruimzone  
 aangewezen.
- De Coronaregels blijven van kracht. Dit betekent dat alleen in groepjes  
 tot 2 personen kan worden gewerkt.
- Verenigingen zorgen zelf voor handschoenen, grijpers en zakken. Even- 
 tueel kunnen handschoenen en zakken worden opgehaald bij de ge- 
 meente.
- Het afval wordt door de vereniging weggebracht naar de gemeentewerf, 
 Veldweg 3 te Mook.

Aanmelding
Verenigingen kunnen zich aanmelden tot 15 maart, per e-mail naar: 
tao@mookenmiddelaar.nl
Als er meer dan 10 aanmeldingen zijn, zal er een selectie worden gemaakt 
op basis van een aantal criteria, zoals moment van aanmelding of eerdere 
deelname. 
Als het project is afgerond (inclusief het registreren van het aantal afval-
zakken) is er per vereniging een vergoeding van € 200 beschikbaar.

Meer informatie
De vereniging ontvangt een instructie van de gemeente.
Voor informatie over het hele project Schone Maas: 
www.schonerivieren.org/rivieren/maas/

Het komt regelmatig voor; inwoners die moeite hebben om een formulier 
in te vullen. Is dat het geval, dan kunt u terecht bij de formulierenbrigade.

Spreekuur
De formulierenbrigade, een project van SSHB support, houdt iedere 
maand een spreekuur. In verband met de coronamaatregelen is dit alleen 
op afspraak. U kunt daarvoor bellen naar 06 - 130 817 34. De komende 
maanden zijn in Molenhoek de volgende spreekuren gepland:

Plaats Datum Tijd
’t LOP 11 maart 2021 Steeds van
Prinsenweg 3c  8 april 2021 17.00 tot 19.00 uur
Molenhoek 6 mei 2021
  3 juni 2021

U kunt als inwoner van Mook en Middelaar ook op de spreekuren in Malden 
en Groesbeek terecht: 

Plaats Datum Tijd
Op de Heuvel 4 maart 2021 Steeds van
Ericastraat 39 18 maart 2021 11.00 tot 14.00 uur
Groesbeek 1 april 2021
  15 april 2021
  29 april 2021
  27 mei 2021
  10 juni 2021

Maldensteijn 25 maart 2021 Steeds van
Kerkplein 8 22 april 2021 11.00 tot 14.00 uur
Malden 20 mei 2021
  17 juni 2021

Wat voor soort hulp?
De hulp van de formulierenbrigade is bedoeld voor inwoners met (finan-
ciële) vragen of moeite met het begrijpen en lezen van (online) formulie-
ren. Het gaat dan bijvoorbeeld om formulieren voor tegemoetkoming in 
de kosten van een sport- of ander lidmaatschap, kwijtschelding van de 
gemeentelijke belastingen of om het aanvragen van een toeslag bij de 
Belastingdienst. De vraag moet in principe opgelost kunnen worden met 
één afspraak.
U kunt de formulierenbrigade bereiken per telefoon op 06 - 130 817 34, 
of kijk op de website www.regionaleformulierenbrigade.nl

Meer hulp nodig?
Voor mensen die meer hulp nodig hebben, is er SSHB support. Die biedt 
begeleiding bij thuisadministratie of bij vragen over schulden. U kunt 
SSHB support bereiken per telefoon op 06 - 130 817 34 of kijk op de 
website www.sshbsupport.nl

Actie Schone Maas: 
zwerfvuil ruimen met uw vereniging

Formulierenbrigade gaat inwoners 
helpen met invullen formulieren

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



INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
• De Toverdans 8 Molenhoek plaatsen schutting in achtertuin.
• Scheidingsweg 5 Mook nieuwbouw van gastenverblijf.
• Merovingenstraat 30 Mook vergroten pand en vervangen bestaande  
 boeiboorden op Merovingenstraat 2 t/m 28 en Leenherenstrat 16 t/m  
 30 Mook.
• Oude Bovensteweg 15 Molenhoek plaatsen van poort in haag.

VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
• Groesbeekseweg 25 Mook verbouwen woning.
• Rijksweg 5-7 Molenhoek realiseren 12e appartement.

VERLEENDE APV-VERGUNNING
• Maaskade Mook plaatsing mobiel onderzoekscentrum door Bevolkings- 
 onderzoek Zuid t.b.v. bevolkingsonderzoek borstkanker van 1 mei t/m  
 30 juni 2021. 

BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN 
De BAG beheerder - GEO-coördinator van Mook en Middelaar maakt be-
kend dat hij op 26-02-2021 de volgende huisnummers heeft toegekend:
• Rijksweg 54 Mook, gebruiksdoel: woonfunctie

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending 
een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethou-
ders. Het postadres is: Postbus 200, 6585 ZK Mook. Het bezwaarschrift 
moet worden ondertekend en bevat tenminste: naam/adres indiener, 
dagtekening, omschrijving van het bestreden besluit en een motivering 
waarom bezwaar wordt aangetekend. 

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

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

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT
Burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar maken ter voldoe-
ning aan het bepaalde in art. 6.24, lid 3, Wro bekend dat zij op 25 fe-
bruari 2021 een allonge hebben gesloten voor de verdere afbouw van het 
appartementencomplex aan de Rijksweg 5/7 te Molenhoek, kadastraal 
bekend gemeente Mook en Middelaar, sectie A nummers 4207, 5345, 
5344 en 5346. Deze allonge behoort bij en maakt onlosmakelijk on-
derdeel uit van de ‘Anterieure exploitatieovereenkomst ‘Rijksweg 5-7’,  
d.d. 16-07-2018’.

Inzageperiode 
Een zakelijke beschrijving van de inhoud van deze allonge ligt overeen-
komstig het bepaalde in artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke orde-
ning vanaf 8 maart 2021 gedurende zes weken voor een ieder, tijdens 
openingstijden, ter inzage in het gemeentehuis (publieksbalie) in Mook. 

Bezwaar of beroep 
Tegen de gesloten allonge als aanvulling op de anterieure overeenkomst 
staat geen bezwaar of beroep open.

Nadere informatie
KlantContactCentrum, telefoonnummer 024 - 696 91 11
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