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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

Beste inwoners van Mook en Middelaar,
Als gezamenlijke politieke partijen in de ge-
meenteraad vinden we het wenselijk via deze 
brief het een en ander met u te delen. De corona-
crisis waarin we verkeren geeft daar alle aan-
leiding toe. Ruim twee jaar geleden heeft u ons 
gekozen. Iedere partij en ieder raadslid wil het 
beste voor onze inwoners. Maar wat het beste 
is hangt af van de politieke opvattingen. Daar-
om voeren we debat met elkaar om tot democra-
tische besluiten te komen. Door de corona-crisis 
verschuiven prioriteiten en worden belangrijke 
zaken ineens minder belangrijk en soms zelfs 
onbeduidend. De problemen nu vragen een dui-
delijke en eensgezinde aanpak. 

De lokale democratie moet blijven functioneren 
ook wanneer fysiek vergaderen niet kan of niet 
wenselijk is. Een goed besluitvormingsproces is 
ook nu van belang. Bij digitaal vergaderen moe-
ten we één van de belangrijkste democratische 
pijlers ‘openbaarheid’ kunnen waarborgen. 
Dat geldt de komende tijd voor de commissie- 
en raadsvergaderingen. U hoort tijdig hoe we 
dit gaan aanpakken.

Net als u, volgen we de coronaontwikkelingen 
in het land en in onze eigen gemeente nauw-
lettend. Achter de getallen gaan mensen schuil 
met hun verdriet, machteloosheid en soms 
woede. Iedereen in onze kleine gemeenschap 
kent wel iemand die getroffen is door ziekte of 
zelfs is overleden. Er is radeloosheid omdat je 
bedrijf dreigt om te vallen en toekomstonzeker-
heid bij velen. De horeca is gesloten, opdrach-
ten blijven uit of er zijn opdrachtgevers die niet 
meer kunnen betalen. De werkloosheid stijgt en 
met name jongeren zien hun dromen in duigen 
vallen. Spanningen in gezinnen kunnen oplopen 
door de isolatie. 

Deze bizarre periode van het coronavirus is 
ook voor het bestuur en de ambtenaren van de 
gemeente een razend drukke tijd. Als volksver-
tegenwoordigers treden we eensgezind op om 
waar mogelijk vanuit onze lokale verantwoor-
delijkheid maatregelen te nemen om het leed 
te verzachten. Veel van de genomen steun-
maatregelen worden uitgevoerd door de ge-
meente. Onze gemeente kijkt ook zelf naar op-
lossingen om getroffen inwoners (enigszins) 
tegemoet te komen. Kunnen de bijstand- en 
steunaanvragen sneller geregeld worden? Kun-
nen gemeentelijke belastingen en/of betalingen 
worden uitgesteld?

De afgekondigde maatregelen lijken een gun-
stig effect te hebben op het verloop van de 
pandemie. Maar we hebben ook zorgen over de 
effecten op lange termijn. Langdurige sociale 
beperking is voor sommige personen en gezin-
nen funest. Psychische problemen, oplopende 
schulden en zelfs huiselijk geweld. Wat zijn de 
langetermijneffecten voor ondernemers, en cul-
turele en maatschappelijke instellingen? Welk 
pakket aan maatregelen hebben we dan nodig 
en hoe gaan we dat fi nancieren? Voordat deze 
crisis begon hadden we al veel moeite de be-
groting rond te krijgen. Nu komt daar de crisis 
nog eens bij. Wat is de invloed ervan op het 
bedrag dat de gemeente van het rijk krijgt? Wat 
zijn de consequenties voor de uitvoering van al-
lerlei plannen? Ongetwijfeld komt de raad voor 
lastige keuzes te staan bij de komende begroting.

De voorzitter van onze Veiligheidsregio Lim-
burg-Noord heeft in overleg met de burgemees-
ters een noodverordening vastgesteld. De maat-
regelen die het kabinet heeft afgekondigd zijn 
hiermee in regels vastgelegd. Politie, justitie en 

gemeenten kunnen met deze verordening hand-
haven als een maatregel niet wordt nageleefd. 
Het college en met name de burgemeester ver-
dient ons volle begrip en steun bij het doorvoe-
ren en consequent handhaven van de maatre-
gelen. Onze burgemeester geeft als boegbeeld 
van onze gemeente naar vermogen troost en 
morele steun aan degenen die zwaar getroffen 
worden. De communicatie naar de bevolking 
verloopt goed. Toch neemt een kleine min-
derheid van inwoners het soms niet zo nauw. 
Dat betreuren we zeer, want alle maatregelen 
zijn hard nodig voor ieders gezondheid. Door 
consequent vol te houden bewijzen we elkaar 
een grote dienst. Het virus discrimineert niet, 
maar komt wel veel harder aan als je geestelijk, 
lichamelijk of fi nancieel kwetsbaar bent of werk 
moet doen waardoor je meer risico loopt.

Ook in deze crisis proberen we scherper hoofd- 
en bijzaken te onderscheiden, wat urgent is en 
wat minder van belang is. We zijn blij in onze 
dorpen en kernen mooie initiatieven te zien die 
tonen dat onze lokale samenleving krachtig is. 
Die kracht moeten we koesteren ook als we 
weer in rustiger vaarwater terecht zijn gekomen.

Wij danken iedereen die zich in deze moeilijke 
periode speciaal inzet. Met u en voor u hopen 
we dat deze crisis niet te lang duurt, en dat we 
weer in volle gezondheid kunnen terugkeren 
naar een leven met minder beperkingen.

Namens de gemeenteraad,

Ton Herings, fractievoorzitter DGP
Lee Tonnaer, fractievoorzitter PvdA
Cornelieke van den Bergh, fractievoorzitter VVD
Fred van Santwijk, fractievoorzitter GroenLinks
François Jongen, fractievoorzitter CDA



In verschillende Limburgse gemeenten worden al enkele jaren bloemrijke stroken 
en overhoeken ingezaaid. Ook dit jaar stelt IKL de regeling weer open. Inwoners 
van de gemeente Mook en Middelaar kunnen voor € 6,25 per 250 m2 een bloemen- 
mengsel bestellen. Na het inzaaien wordt het deze zomer genieten van kleurrijke 
bloemenpracht.
 
Prachtig gezicht
Een bloemrijke oase levert een prachtig gezicht aan bloeiende planten op, maar 
betekent ook voedsel voor stuifmeel en nectar verzamelende insecten zoals bijen, 
vlinders en hommels. Deze insecten vormen weer voedsel voor tal van erf-akker-
vogels die in het voorjaar en zomer insecten eten. En zelfs in de winter profiteren 
vogels van de zaden. Doordat de bloemrijke bijen- en vlinderoases ook in de 
herfst en winter blijven liggen, bieden ze ook in deze jaargetijden voedsel en 
beschutting voor allerlei dieren. Bloemrijke bijen- en vlinderoases verhogen dus 
niet alleen de belevingswaarde voor fietsers en wandelaars, maar zijn hartstikke 
belangrijk voor de biodiversiteit!
 
Deelnemen
Inwoners van de gemeente Mook en Middelaar kunnen voor een eigen bijdrage 
van € 6,25 per 250 m2 deelnemen aan de regeling. Aanmelden via:
www.ikl-limburg.nl. De regeling staat open tot 30 april 2020.

Regeling voor bloemrijke bijen- en vlinderoases in gemeente Mook en Middelaar

Neemt u voor het nieuws rondom het corona-
virus regelmatig een kijkje op onze website 

www.mookenmiddelaar.nl/actueel/
coronavirus_42920/. 

U treft daar veel antwoorden op vragen aan.

In verband met de corona-maatregelen wordt 
de raadsvergadering van 9 april 2020 

verschoven naar medio mei. Houd de website 
in de gaten voor actuele informatie.

Nieuws over het 
Corona virus

Gemeenteraad

In de komende periode kan er (weer) overlast 
ontstaan veroorzaakt door de eikenprocessie-
rups. Om de overlast in het komende seizoen zo 
veel mogelijk te beperken, nemen wij een aantal 
maatregelen. Met enige regelmaat informeren 
wij u over de voortgang van de uitvoering van 
die maatregelen. 

Wellicht is het u opgevallen en hebt u ze zien 
hangen. De afgelopen weken hebben we 100 
nestkastjes opgehangen. Daarnaast heeft een 
groep bewoners ook een 50-tal nestkastjes 
opgehangen in Molenhoek. De nestkastjes zijn 
bestemd voor koolmeesjes. Deze vogels eten 
processierupsen en spelen een nuttige rol bij 
het op een natuurlijke wijze beperken van de 
overlast van eikenprocessierupsen. 

Preventieve bestrijding
Het bestrijden van de eikenprocessierups lukt 
echter niet alleen met mezen. We gaan de 
rups ook preventief bestrijden. Dit doen we 
met Xentari, een biologisch preparaat dat in de 
bladerenkroon van de bomen gespoten wordt.  
De preventieve bestrijding wordt gestart zodra 
de bomen voldoende bladontwikkeling hebben. 
Dit is doorgaans eind april/begin mei het geval. 
Het voordeel hiervan is dat we de rupsen dan 

kunnen bestrijden voordat deze de hinderlijke 
brandhaartjes hebben. De jonge rupsen die nu 
in de bomen zitten zijn ongevaarlijk. De brand-
haartjes krijgen de rupsen pas na een aantal 
vervellingen, normaliter is dat eind mei. Zodra 
de preventieve bestrijding start informeren wij 
u daarover. 

Weghalen van rupsennesten
Ondanks de preventieve bestrijding van jonge 
rupsen kunnen we niet alles tegenhouden en 
zullen er rupsennesten komen in eikenbomen. 
Eind mei/begin juni worden de eikenbomen ge-
inventariseerd op de aanwezigheid van nesten. 
Dan starten we ook met het weghalen van de 
nesten. Zodra deze fase aanbreekt informeren 
wij u verder. 

Aanvullende informatie
Voor aanvullende informatie over de gemeente-
lijke aanpak van de eikenprocessierups verwij-
zen wij u naar onze website. Voor meer informa-
tie over het plaatsen van vogelnestkastjes kunt 
u terecht op de website van de vogelbescher-
ming. Nadere informatie over gezondheids-
klachten als gevolg van de eikenprocessierups 
en wat u daartegen kunt doen, kunt u nalezen 
op de website van de GGD Leefomgeving. 

Aanpak beheersing eikenprocessierups 2020

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
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Het coronavirus raakt iedereen. Ook het project 
Lob van Gennep. Om iedereen de mogelijkheid te 
blijven bieden om zijn of haar vragen te stellen, 
gaan we deze momenten digitaal en telefonisch 
organiseren. 

Je kan op de volgende manieren contact met ons 
opnemen:
1. Via het formulier op onze website:
 www.lobvangennep.nl.  
2. Via een mail aan info@lobvangennep.nl.
3. Telefonisch door te bellen naar:
  088 - 88 90 354.
4. Via de chatfunctie op onze Facebookpagina.

Waar zijn we op dit moment mee bezig?
Wij zijn gestart met het behandelen van de 
zienswijzen die we tot dusver hebben ontvan-
gen. Die worden straks gebundeld in de Nota 
van Antwoord. Daarnaast zijn ook de techni-
sche onderzoeken naar de drie kansrijke alter-
natieven in gang gezet. We werken dus door, en 
gaan graag weer fysiek met je in gesprek zodra 
dat weer mogelijk is.

Projectteam Lob van Gennep 
blijft bereikbaar voor vragen

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.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
• Bracamonteweg 9 Mook bouwen woning.

MELDINGEN (SLOOP)
• Pastoor Fabritiusstraat 45 Mook asbestverwijdering uit garage.
• Bovensteweg 46 Mook asbestverwijdering in woning.
• Papenbergseweg 25 Mook slopen en asbestverwijdering schuurtje.
• Elzenstraat 11a Middelaar asbestsanering van golfplaten schuur en 
 afdak.

BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN 
De BAG beheerder – GEO-coördinator van Mook en Middelaar maakt be-
kend dat hij op 6 april 2020 heeft besloten tot de volgende huisnummer 
aanpassing vanwege het verlenen van een vergunning tot nieuwbouw:
• Het adres van de bestaande woning Bracamonteweg 9 Mook ID 
 0944100000201708 wordt ingetrokken op de datum van feitelijke sloop;
• Het adres van de nieuw te bouwen woning op de bestaande locatie 
 wordt Bracamonteweg 9 Mook, ID 0944010000217673

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, dag-
tekening, omschrijving van het bestreden besluit en een motivering waar-
om bezwaar wordt aangetekend. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KlantContact-
Centrum op telefoonnummer 024 - 696 91 11 of via e-mail:
gemeente@mookenmiddelaar.nl. 

UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om een omgevingsvergun-
ning te verlenen voor:
• Het bouwen van twee aaneengebouwde woningen aan de Riethorster-
 weg, ongenummerd, in Plasmolen, kadastraal bekend als Mook en Mid-
 delaar, sectie C, nummer 1056. Het ontwerpbesluit met bijbehorende 
 stukken ligt per 20 april op het gemeentehuis ter inzage. De stukken 
 zijn ook digitaal te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan-
 identifi catienummer is NL.IMRO.0944.RIETHORSTERWEG23-ON01

Zienswijze:
Eenieder wordt in de gelegenheid gesteld tegen het ontwerpbesluit zijn 
of haar zienswijze kenbaar te maken. Een zienswijze dient u binnen zes 
weken na de datum van terinzagelegging in te dienen. Het kenbaar maken 
van uw zienswijze kan schriftelijk of mondeling op afspraak. 
Voor meer informatie of een afspraak voor een mondelinge zienswijze 
kunt contact opnemen met het KlantContactCentrum op telefoonnummer
024 - 696 91 11 of via e-mail gemeente@mookenmiddelaar.nl. 

TERINZAGELEGGING
Het college gaat de gemeenteraad voorstellen het Beleidsplan Sociaal 
Domein 2017-2020 ongewijzigd vast te stellen tot en met 2022 met 
inbegrip van de aanpassingen die in het Addendum Beleidsplan Sociaal 
Domein staan. Het Beleidsplan Sociaal Domein 2017-2022 ligt geduren-
de zes weken ter inzage in het KlantContactCentrum van de gemeente. U 
kunt op afspraak terecht bij het KlantContactCentrum van maandag tot 
en met vrijdag van 09.00 - 12.30 uur. Het beleidsplan is ook in te zien de 
gemeentelijke website www.mookenmiddelaar.nl.

Eenieder wordt in de gelegenheid gesteld om zijn of haar zienswijze ken-
baar te maken. Een zienswijze dient u binnen zes weken na datum te-
rinzagelegging in te dienen. Het kenbaar maken van een zienswijze kan 
schriftelijk of mondeling op afspraak. Schriftelijke zienswijzen kunt u rich-
ten aan de Gemeenteraad, Postbus 200, 6585 ZK Mook. 
Voor meer informatie of een afspraak voor een mondelinge zienswijze kunt 
u contact opnemen met het KlantContactCentrum via telefoonnummer 
024 - 696 91 11 of via e-mail gemeente@mookenmiddelaar.nl.  

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

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

Uw huis goed ventileren is belangrijk voor uw 
gezondheid. Toch gebeurt dit vaak onvoldoende.
1 op de 10 woningen heeft schimmel, in bijna 
de helft wordt gerookt en in veel huizen is 
binnen meer fi jnstof aanwezig dan buiten! 
De luchtverversing (ventilatie) kan dus beter. 

Vroeger werd de lucht in huis vanzelf ververst 
via naden en kieren. Maar in moderne kier-
dichte huizen gebeurt dat niet en zijn roosters 
of andere manieren nodig. Vieze lucht moet 
het huis uit en schone lucht moet naar binnen 
kunnen. Mensen die allergisch zijn of proble-
men hebben met hun neus, longen of lucht-
wegen, krijgen meer last als de lucht vervuild 
is. Vervuiling kun je niet helemaal voorkomen, 
maar ventilatie zorgt altijd voor minder vui-
le lucht in huis. Ventilatie kost wat energie, 
maar het is geen verspilling: het is hard nodig 

voor uw gezondheid. 
Op de website van Milieu Centraal ontdekt 
u welke ventilatie u in huis heeft en krijgt u 
praktische tips over gebruik en onderhoud: 
https://www.milieucentraal.nl/energie-bespa-
ren/energiezuinig-huis/woning-ventileren

Loket duurzaam wonen plus
U kunt op dit moment digitaal met vragen te-
recht bij het loket via info@duurzaamwonen-
plus.nl of via de telefoon (14 024). Later kunt 
u weer terecht op het fysieke loket op het ge-
meentehuis.

Woning ventileren

Werkzaamheden station Mook-Molenhoek
In week 15 is de aannemer van ProRail met werkzaamheden gestart aan perron 2 van het station 
Mook-Molenhoek (het perron naar Nijmegen).

Het perron is een stukje vergroot, zodat er een extra wachtruimte kan worden aangebracht. Naar 
verwachting zal dat in week 16 gebeuren.


