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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

INFORMATIEPAGINA

TER SPRAKE

Minister Harbers van Infrastructuur en Water- 
staat heeft de voorkeursbeslissing Lob van 
Gennep genomen. Met deze beslissing is een 
belangrijke stap gezet in het verder bescher-
men van de inwoners van Ven-Zelderheide, 
Ottersum, Milsbeek, Plasmolen en Middelaar 
tegen hoogwater. Het project start nu de plan-
uitwerkingsfase waarin de dijkversterkings-, 
rivierkundige en ruimtelijke maatregelen in 
detail worden uitgewerkt. 

Flink pakket aan maatregelen 
Vanaf de keersluis van Mook tot aan de Duit-
se grens bij Ven-Zelderheide gaat het om 
diverse maatregelen. De bestaande dijken 
worden over een traject van elf kilometer 
verhoogd en versterkt om te voldoen aan de 
wettelijke hoogwaterveiligheidsnorm. Ook 
wordt vijf kilometer aan nieuwe dijken aan-
gelegd. Naast dijkversterkingsmaatregelen 
worden maatregelen genomen om het gebied 
nog aantrekkelijker en mooier te maken en 
de gebruikswaarde te vergroten. Zoals en-
trées op en over de dijk, de aanleg (of ver-
betering) van fiets-, wandel- en struinpaden 

en het versterken van natuur, landschaps- en 
groenstructuren zoals Maasheggen, rivier-
duin of laanbeplanting. Ook wordt een nieu-
we keersluis bij Mook aangelegd, de Mils-
beekse uiterwaard heringericht en krijgen de 
Maas en de Niers ruimte terug door dijken 
te verleggen en delen van de uiterwaarden 
te verlagen. Dit gebeurt onder andere bij het 
sportpark van Achates in Ottersum. Door het 
sportpark te verplaatsen ontstaat ruimte voor 
een groene dijk, krijgen de Maas en Niers 
meer ruimte en kan natuurontwikkeling in 
het Niersdal plaatsvinden. 

Plannen verder uitwerken met omgeving 
Het besluit van de minister is een belang-
rijke mijlpaal. Bestuurder Jos Teeuwen van 
Waterschap Limburg: “Ik ben blij met de be-
slissing van de minister. Het gebied maakte 
gedurende de jaren diverse hoogwaters mee. 
Er zijn dijken aangelegd, maar het klimaat 
verandert sneller dan verwacht en normen 
voor waterveiligheid zijn strenger geworden. 
Dat vraagt opnieuw om aanpassingen aan 
de dijken in Limburg en ook in dit gebied.” 
In de planuitwerkingsfase werkt het project 
Lob van Gennep de maatregelen in detail uit 
en wordt duidelijk hoe de dijken exact inpas-
sen in het landschap. De plannen voor de 
dijkversterking zijn mede tot stand gekomen 
door uitgebreide gebiedsparticipatie met in-
woners en ondernemers. In de volgende fase 
zet het project deze intensieve participatie 
voort. 

Werken aan de dijk is werken aan het gebied 
Langs verschillende locaties aan het dijktra-
ject liggen kansen om de dijkversterking 
te combineren met het verbeteren van de 
ruimtelijke ontwikkeling. Wethouder Rob 

Minister neemt besluit Lob van Gennep

Huisvesting Oekraïense vluchtelingen in Mook en Middelaar
Als gemeente werken we hard aan het realise-
ren van opvanglocaties voor Oekraïense vluch-
telingen. Niet alleen vanuit het gemeente- 
huis, maar zeker ook daarbuiten. Er zijn veel 
particuliere initiatieven in onze gemeente. 
Denk aan inwoners die vluchtelingen (wil-
len) opvangen in hun eigen ‘normale’ woning. 
Mensen die een tijdelijk bouwwerk willen rea-
liseren voor huisvesting. Of: die hun bestaan-
de bijgebouw willen inzetten. 

Gemeentelijke opvanglocaties
Binnen de veiligheidsregio Limburg-Noord 
hebben wij als gemeente de opdracht ge-
kregen om opvanglocaties voor de langere 
termijn te realiseren. Dit staat los van de 
particuliere opvang die onze inwoners organi-
seren. Voor de gemeentelijke opvanglocaties 
controleren we in principe ieder pand dat in 
aanmerking komt. We kijken hierbij vooral 
naar wat kán. Met als absolute voorwaarde 
dat veiligheid en gezondheid voorop staan. 
We zijn in gesprek met eigenaren, voeren 
controles van panden uit en zullen concrete 
opvanglocaties delen zodra deze bekend zijn. 

Toestemming voor tijdelijk bouwwerk / gebruik 
bijgebouw
Als gemeente zijn we trots op de behulp-
zaamheid van onze inwoners. We willen 
graag bijdragen om de verschillende ideeën 
voor tijdelijke particuliere opvang mogelijk te 
maken. Omdat een veilig en gezond verblijf 
altijd voorop staan, hebben we een aantal 
spelregels opgesteld. Uitganspunt is dat we 
tijdelijk toestemming geven. Wél moet u mel-
ding doen voor het gebruik van bestaande en 
eventueel te realiseren bebouwing. De Vei-
ligheidsregio controleert of bouwwerken voor 
bewoning geschikt zijn. De voorwaarden en 
spelregels vindt u op onze website, via de 
knop Hulp Oekraïne.

Meld particuliere opvang bij takecarebnb
Is uw bijgebouw goedgekeurd, dan kunt u 
zich als opvanglocatie aanmelden via:
takecarebnb.org/gastgezin-signup 
Dit geldt ook voor mensen die Oekraïense  
vluchtelingen opvangen in een bestaande 
‘normale’ woning. Takecarebnb bemiddelt 
tussen vluchtelingen en gastgezinnen. 

Registratie opgevangen vluchtelingen 
Voor alle situaties geldt: vangt u iemand 
op, laat deze persoon zich dan inschrijven 
bij de gemeente. Bij calamiteiten weten de 
hulpdiensten dan dat er meer mensen aan-
wezig zijn. Inschrijvingen gaan persoonlijk op 

afspraak. U kunt hiervoor telefonisch een af-
spraak maken via 024 - 696 91 11. 
Behalve de opgevangen vluchteling moet 
ook de hoofdbewoner meekomen naar het 
gemeentehuis, om toestemming te verlenen.  

Nieuwe Beweegcoach 
Senioren - Imke Bonnamy

Ik ben Imke Bonnamy, de nieuwe Beweeg-
coach Senioren in de Gemeente Mook en 
Middelaar. Mijn passie is bewegen, niet 
alleen voor mijzelf, maar ook om anderen 
in beweging te krijgen. Samen met de 
projectgroep van MOVE werk ik aan een 
gezonde omgeving en een gezonde leef-
stijl voor alle inwoners.

Als beweegcoach Senioren help ik in-
woners om een passende beweeg- en/of 
sportactiviteit te vinden. U kunt hierbij 
denken aan wandel- en fietsclubs, walking 
football, gym, sportverenigingen, fitness 
en nog veel meer. 

Waarvoor kunt u bij mij terecht?
• U wil graag meer bewegen, maar u weet  
 niet zo goed hoe.
• U wil weten welke activiteiten er zijn  
 die bij u passen en wat de kosten hier- 
 van zijn.
• U wil meer in contact komen met andere 
  mensen.
• U heeft een zetje nodig en wil dat de 
 beweegcoach een keer met u meegaat.

Beweegaanbieders die hulp willen bij het 
creëren van aanbod voor senioren kunnen 
mij ook benaderen, evenals de eerstelijns-
gezondheidszorg over/voor het bewegen 
van cliënten. Kortom; met allerlei vragen 
vanuit het bewegen sta ik voor u klaar. 
Hopelijk zien we elkaar snel! Ik ben be-
reikbaar via 06 - 410 18 138 of mail naar 
info@imkebonnamy-sport.nl

Peperzak van de gemeente Gennep: “Denk 
aan het terugleggen van de dijk bij Milsbeek 
waardoor de rivier en de natuur meer ruimte 
krijgen, of het maken van een nieuwe kering 
bij het rivierduin, waardoor deze als het ware 
verborgen wordt en opgaat in het oorspron-
kelijke landschap. Ook de plannen om het 
Niersdal van Henakker tot voorbij de velden 
van Achates aan elkaar te verbinden, waar 
inwoners en ondernemers nauw bij betrok-
ken zijn. Als gemeente maken we ons dan 
ook hard om de kansen die er liggen te ver-
zilveren.”

Mogelijkheden voor Mook en Middelaar
Wethouder Geertjan Wienhoven van de ge-
meente Mook en Middelaar: “Het maasheg-
genlandschap verbeteren, zicht op de Maas 
vanuit het Kerkplein, nieuwe wandel- en 
fietspaden aan het water: allemaal plannen 
die mogelijk zijn dankzij de dijkversterking. 
Vanuit de gemeente grijpen we deze moge-
lijkheden dan ook met beide handen aan. 
Dat blijven we doen samen met de omgeving. 
Zo sluiten de dijkversterkingsplannen en de 
ruimtelijke maatregelen goed aan op de wen-
sen van onze inwoners.” Gedeputeerde Pro-
vincie Limburg Lia Roefs voegt toe: “Water-
veiligheid is een heel belangrijk thema voor 
omwonenden langs de Maas. Belangrijk is 
dat het gebied door iedereen met plezier kan 
worden gebruikt, beleefd en benut. Daarom 
is het versterken van de ruimtelijke kwaliteit 
en van de natuur nadrukkelijk in het project 
meegenomen.” 

Realisatie start in 2024
De planuitwerkingsfase eindigt in de loop 
van 2024. Daarna gaat de schop in de grond 
en starten de uitvoeringswerkzaamheden. 

De gebiedsvisie voor Molenhoek Zuid is door 
de gemeenteraad vastgesteld. De ontwikke-
laars KlokGroep Wonen, Jansen Bouwontwik-
keling en Exploitatiemaatschappij Molenhoek 
en de Gemeente Mook en Middelaar gaan nu 
aan de slag om ideeën van omwonenden en ge-
interesseerden op te halen. Zodat de nieuwe 
wijk straks zoveel mogelijk waarde voor de 
omgeving en de nieuwe bewoners toevoegt. 
Dit gebeurt onder meer via informatieavonden. 

U bent van harte welkom
Tijdens 3 avonden krijgen alle belangstel-
lenden de mogelijkheid om suggesties en 

Informatieavonden Molenhoek Zuid
ideeën te delen naar aanleiding van de voor-
liggende plannen. Bij verschillende thema’s 
kunt u uw ideeën en suggesties opschrijven. 
Van het voorlopige woonprogramma en de 
mogelijke architectuurstijlen tot infrastruc-
tuur en mobiliteit; alle inbreng wordt op prijs 
gesteld! Ook is er de mogelijkheid om vragen 
te stellen. U bent van harte welkom.

Tijd en locatie
De informatieavonden vinden plaats in Ge-
meenschapshuis De Wieken, Esdoornlaan 5  
te Molenhoek. Voor deze avonden hoeft u 
zich niet aan te melden. De eerste informatie- 

avond was op dinsdag 29 maart. 
De volgende staan gepland op:
• donderdag 5 mei van 19.00-20.30 uur
• dinsdag 14 juni van 19.00-20.30 uur

Meer informatie
Meer informatie over het nieuwbouwproject 
Molenhoek Zuid treft u aan op de website:
www.molenhoek-zuid.nl
Door u in te schrijven voor de nieuwsbrief, 
ontvangt u het laatste nieuws per e-mail. 
De projectgroep zal in deze nieuwsbrief ook 
verslag doen van de informatieavond van  
29 maart.

https://www.mookenmiddelaar.nl/hulp-oekraine-1
https://takecarebnb.org/gastgezin-signup/
mailto: info@imkebonnamy-sport.nl
https://www.molenhoek-zuid.nl


OPENBARE BEKENDMAKINGEN

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 gemeentehuis, 
informatie over meldingen kunt u ook daar verkrijgen. U moet hiervoor wel een afspraak maken.

BINNENGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
• Heidepad 6 te Molenhoek verbouwing woonhuis. 
• MOO00-C-2357, voorlopig Eindweg 11, nieuwbouw schuurwoning en aanleggen in- 
 of uitrit.
• Rijksweg 54 te Mook aanvulling en wijziging eerder verleende omgevingsvergunning
 nieuwbouwwoning.

VERLEENDE GELUIDSONTHEFFING APV
• Ontheffing op 25 juni 2022 i.v.m. festiviteiten 10-jarig bestaan Maatzorg de Mookerheide 
 te Mook. 

VERLEENDE APV-VERGUNNING
• 26 t/m 29 mei voor jubileumweekend Citroën door Stichting Citroën HY team Holland aan 
 de Mookerplas.

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

Oproep voor besturen van VVE’s in Mook en Middelaar
Het Energiecafé start in april in samenwerking met de gemeente een actie voor VVE’s om 
de gebouwen van VVE’s te helpen verduurzamen. Vanwege de korte doorlooptijd van deze 
actie en de vaststelling dat niet alle besturen van VVE’s makkelijk te vinden zijn, hierbij een 
oproep om u te melden bij menno.arendz@energiecafemookenmiddelaar.nl. Dan wordt z.s.m. 
contact opgenomen om de actie te introduceren. 

Programma Energiecafé voor het tweede kwartaal 2022 
Onder voorbehoud lokale coronaregels, check website www.energiecafemookenmiddelaar.nl   
  
• 11 april, 9 mei, 13 juni
 Vraag het de energiecoach. Open inloop, 19.45 - 21.00 uur, LOP Molenhoek. 
 Deze spreekuren worden binnenkort uitgebreid met meerdere momenten en meerdere  
 locaties. 

• April tot en met juni 
 Spreekuren en adviesgesprekken voor huurders van woningen in de gemeente. 
 Volg de informatie in de brief die u als huurder hierover van de gemeente ontvangt en 
 meld u bij het Energiecafé. Volg de agenda van het Energiecafé voor specifieke groepen 
  van huurders op www.energiecafémookenmiddelaar.nl 

Kijk voor meer informatie op www.energiecafemookenmiddelaar.nl
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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

https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad
mailto:menno.arendz%40energiecafemookenmiddelaar.nl?subject=
https://maasburen.nl/pagina/energiecafe
https://maasburen.nl/pagina/energiecafe
https://maasburen.nl/pagina/energiecafe
mailto: gemeente@mookenmiddelaar.nl

