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19 februari 2021

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

De gemeenteraad van Mook en Middelaar heeft 
op 28 januari 2021 het bestemmingsplan ‘Recon-
structie N271 Mook - Milsbeek’ vastgesteld. Op 
het bestemmingsplan werden veel zienswijzen 
ingediend en er zijn veel insprekers geweest.  
Uit de zienswijzen bleek een groot misverstand 
over het besluit dat de gemeenteraad moest nemen. 
De stukken grond waarover de N271 loopt heb-
ben in het plan de bestemming ‘Verkeer’. Omdat 
op bepaalde plaatsen de weg iets meer ruimte 
nodig heeft, moet voor een aantal stukjes de 
bestemming worden herzien. Deze wijziging is 
nodig om aansluitingen veiliger te maken en de 
Pleisterplaats in Plasmolen mogelijk te maken. 
Dankzij de reconstructie kan de gemeente mee-
liften met de werkzaamheden van de Provincie 
Limburg, hetgeen kostenbesparend werkt. 

Een zaak van de provincie Limburg
De gemeenteraad heeft dus een besluit moeten 
nemen over het herbestemmen van de stukjes 
grond die nu nog geen bestemming ‘Verkeer’ 
hebben, maar heeft geen besluit hoeven nemen 
over de reconstructie zelf. De Rijksweg, N271, 
is namelijk een provinciale weg en de recon-
structie hiervan is dan ook een zaak van de 
Provincie Limburg. De provincie heeft zelf voor-
afgaand aan haar besluit veel bijeenkomsten 
over de plannen gehouden met belanghebben-
den, waaronder de ondernemers in Plasmolen.  
De plannen zijn naar aanleiding daarvan ook 
op diverse punten aangepast. Ook over de te 
kappen bomen is meermaals overleg gevoerd: 
bomen worden niet onnodig gekapt en de te 
kappen bomen worden in ruime mate gecom-
penseerd. Ook als de gemeenteraad besloten 
zou hebben de bestemming niet aan te passen, 

zou de reconstructie gewoon kunnen doorgaan. 
Het project zou dan alleen veel vertraging op- 
lopen en de Pleisterplaats en veiligere aanslui-
tingen van zijwegen zouden dan niet kunnen 
worden gerealiseerd. Dit zou zeer nadelig zijn 
voor onze gemeente.

Een groene en aantrekkelijke uitstraling
In 2019 is het project in eerste instantie door de 
Provincie Limburg on hold gezet, omdat er op dat 
moment onvoldoende geld was voor grote infra-
structurele wijzigingen. Op uitdrukkelijk verzoek 
van de gemeente heeft de provincie het project 
weer opgepakt. De N271 is voor de gemeente  
vooral van belang als toeristische route. Wij 
willen namelijk dat de weg niet alleen veiliger 
wordt, maar ook toegankelijker voor voetgan-

gers en fietsers. Daarnaast willen wij dat het 
parkeren langs deze weg beter wordt geregeld 
en dat de weg een groenere en aantrekkelijke-
re uitstraling krijgt. Daarom hebben wij ook de 
Pleisterplaats, een natuurstenen ontmoetings-
plek die wordt gerealiseerd onder aan de Zeven- 
dalseweg, in het project laten meenemen.  
Samen met de Provincie Limburg hebben wij 
een landschapsarchitect ingehuurd om de in-
richting van de weg en de parkeerplaatsen te 
laten opwaarderen. 

Verkeersveiligheid
Tijdens de raadsvergadering werd de zorg geuit 
over de verkeersveiligheid op sommige punten 
binnen het traject. Hierover zal nader overleg 
met de Provincie Limburg plaatsvinden.

Toelichting project Reconstructie N271 Mook - Milsbeek

COMMISSIEVERGADERINGEN
In de commissie Samenleving van 23 februari worden de volgende onder-
werpen behandeld:
• Situatie mountainbike route Zandberg (n.a.v. ingekomen stukken)
• Suppletieaanvraag Natuurmonumenten en Provincie Limburg
• Economische agenda Mook en Middelaar 2021 - 2026
• Plan van aanpak burgerparticipatie en besluitvorming ZBB

In de commissie Grondgebied van 24 februari worden de volgende onder-
werpen behandeld:
• Mobiliteitsplan Mook en Middelaar 2021
• Groesbeekseweg 19 te Mook

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 - 501 650 25 of griffier@mookenmiddelaar.nl.  
Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer en stuur uw tekst van maxi-
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maal 700 woorden mee en een verkorte versie van maximaal 250 woor-
den. Uw tekst wordt voorgelezen door de (commissie)griffier (bij meerdere  
insprekers wordt de verkorte versie voorgelezen) en toegevoegd aan de 
raadsstukken.

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.

BINNENGEKOMEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
• Prinses Amaliahof 1 Mook creëren opslagruimte op de 2de verdieping.
• Scheidingsweg 5 Mook nieuwbouw gastenverblijf.


