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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

Neemt u voor het nieuws rondom het 
coronavirus regelmatig een kijkje op 

onze website 
www.mookenmiddelaar.nl/actueel/

coronavirus_42920/. 

U treft daar veel antwoorden op vragen aan.

Informatie Corona virus

Graag zou ik u de vraag stellen hoe het nu 
met u gaat. We hebben de afgelopen perio-
de zoveel meegemaakt en iedereen bevond 
zich daarbij in een andere situatie. Misschien 
moet u, omdat u tot een risicogroep behoort, 
nog steeds binnen blijven. En mogelijk bent u 
daarmee van de ene op de andere dag versto-
ken geraakt van uw familie. Nog steeds is niet 
alles als voorheen en kan het zijn dat u zich 
eenzaam voelt. Of misschien heeft u juist een 
druk gezin en moest u ineens het thuiswerken 
combineren met fulltime zorgen voor bijvoor-
beeld een kind met rugzakje. Nu de scholen 
weer open gaan voelt u misschien hoe zwaar 
de afgelopen periode geweest is.

Of misschien ben je een scholier of student en 
genoot je van de zon, het zelf kunnen inrichten 
van je dag. Maar ben je nu blij om weer naar 
school of de opleiding te kunnen gaan, terwijl 
het ook wel even wennen is om weer mee te 
moeten gaan in de geboden structuur. 

De weg naar herstel
Ik denk dat de afgelopen periode op iedereen 
veel invloed heeft gehad. En dat we ons dit 
de komende tijd steeds meer gaan realise-
ren. Ik hoop dat we uit deze periode inzichten 
mee kunnen nemen die ons in de toekomst 
helpen. Bijvoorbeeld hoe waardevol het is om 
een sociaal netwerk te hebben en om écht tijd 
aan elkaar te besteden. Om elkaar te helpen.  
Tegelijkertijd hoop ik dat we eventuele schade 
zo goed mogelijk weten te herstellen. 
Ondernemers, zoals wij die vooral hebben in 
de horeca en toeristenbranche, hebben forse 
financiële klappen gehad. Datzelfde geldt voor 
vele zzp’ers en andere ondernemers. Er zijn 
mensen die psychisch hebben geleden of ach-
teruit zijn gegaan door de lockdown. En laten 
we vooral niet degenen vergeten die ernstig 
ziek zijn geworden door corona en die voor 
een lang traject van stapsgewijs herstel staan.

Houd oog voor degenen die in isolatie blijven
In het bijzonder wil ik deze keer stil staan bij 
degenen die het gevoel hebben achter te blij-
ven in isolatie, terwijl de wereld om hen heen 
steeds meer vrijheid ervaart. Ik denk hierbij aan 
mensen met sociale angsten, psychische aan-
doeningen of grote fysieke beperkingen. Velen 
van hen vonden het al moeilijk om mee te gaan 
in het dagelijkse leven voordat corona uitbrak. 
Sommigen raakten steeds meer in isolement, 
verloren contacten en konden niet meegaan in 
het tempo van de wereld om hen heen. In de 
coronatijd hebben sommigen van hen opnieuw 
warmte ervaren, doordat mensen opnieuw oog 
voor elkaar kregen. En doordat anderen in het-
zelfde schuitje als zij belandden. Ineens vonden 
ontmoetingen laagdrempelig, digitaal plaats. 
Sommigen van hen die zich voorheen eenzaam 
voelden, leefden in de coronatijd juist op. Zij ge-
noten van het nieuwe, grotendeels digitale, sa-
menzijn. Nu de wereld weer meer vrijheid krijgt, 
voelen ze het leven mogelijk opnieuw leeglo-
pen. Ik wil u allen oproepen om oog te houden 
voor degenen die niet mee kunnen komen in 
het nieuwe tempo. Voor degenen die het niet 
lukt om uit isolement te komen. Laten we oog 
houden voor elkaar, ook nu we nieuwe vrijheden 
krijgen. Misschien júíst nu.

Dankbaar voor de mogelijkheden
Tot slot wil ik iedereen toewensen dat we weer 
mogen genieten van samen en buiten de deur 
zijn. De scholen zijn weer open. De terrassen 
zijn weer open. Er kan weer gesport worden. 
Ondernemers krijgen langzaam weer een beet-
je adem, hoewel dat in bijvoorbeeld de horeca 
erg moeilijk blijft met de vele beperkingen. En 
we kunnen elkaar weer in groepen ontmoeten. 
Dingen die we voorheen misschien achteloos 
deden, zorgen nu voor nieuwe vreugde en een 
besef dat we dit niet voor lief moeten nemen.

We blijven verstandig
De komende tijd houden we in de gaten of co-
rona beheersbaar blijft, ondanks alle nieuwe 
vrijheden. Dat hopen we uiteraard van harte. 
Maar om dat te bereiken blijven we een beroep 
doen op uw verstand: houd 1,5 meter afstand, 
vermijd drukte en blijf thuis als u verkouden 
bent of als een gezinslid ziek is. Wanneer we 
dat doen, kunnen we blijven genieten van de 
grotere vrijheid. Samen verslaan we corona.

Met hartelijke groet,

mr. drs. Willem Gradisen, 
burgemeester Mook en Middelaar.

Beste inwoners van onze mooie gemeente Mook en Middelaar,

In de gemeente Mook en Middelaar staan op di-
verse locaties textielcontainers voor de inzame-
ling van textiel en oude kleding. Tevens wordt er 
sinds dit jaar vier maal per jaar (voorheen half-
jaarlijks) huis-aan-huis ingezameld.
 
Op donderdag 18 juni a.s. wordt er ingezameld 
door Sympany. Zoals gebruikelijk ontvangt u 
een plastic zak om oude kleding in aan te bie-
den of een sticker die u op een eigen plastic 
zak kunt plakken. U kunt de plastic zakken met 
textiel op 18 juni a.s. vanaf 07.30 uur ‘s mor-
gens goed zichtbaar aan de kant van de weg 
zetten. 
Er zijn een aantal goede redenen om textiel ge-

scheiden in te zamelen. Ten eerste is het goed 
voor het milieu. Textiel is goed herbruikbaar en 
recyclebaar. Hergebruik spaart het milieu door 
vermindering van de hoeveelheid afval die ge-
stort wordt en de hoeveelheid nieuwe grond-
stoffen die gebruikt wordt voor productie van 
nieuwe kleding. Verder is recyclen goedkoper 
dan verbranden. Het gescheiden inzamelen en 
recyclen van textiel zorgt ervoor dat een grote 
afvalstroom niet verbrand hoeft te worden. Het 
is voor de gemeente Mook en Middelaar voorde-
lig om textiel apart in te zamelen aangezien het 
verbranden van textiel kosten voor de gemeente 
(en indirect voor u) met zich meebrengt en het 
recyclen niet.

Inzameling textiel 
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Als gezamenlijke politieke partijen in de ge-
meenteraad hebben we u een aantal weken 
geleden geïnformeerd over de coronacrisis. Nu 
willen we u graag informeren over het dossier 
Lob van Gennep (LvG).

Er ligt een wettelijke opgave het waterbergend 
vermogen in ons gebied te verbeteren. Water-
veiligheid is een probleem dat verder reikt dan 
de gemeentegrenzen. En zoals gebruikelijk in 
ons democratisch bestel, heeft het Rijk het uit-
eindelijk voor het zeggen als het om gemeente-
grenzen overstijgende zaken gaat.
De gemeenteraad van Mook en Middelaar heeft 
op 13 september 2018 unaniem ingestemd 
met deelname aan het vervolg in het Meerja-
renprogramma Infrastructuur, Ruimte en Trans-
port (MIRT) voor de Lob van Gennep. Die in-
stemming betreft uitsluitend nader onderzoek 
en absoluut geen voorkeur voor het een of an-
der scenario. Dat kan ook niet. Die scenario’s 
met varianten worden nu juist onderzocht. Wij, 
als politieke partijen, zullen de opties die ge-
presenteerd worden zorgvuldig bekijken. 
Bij de keuzes die gemaakt moeten worden, 
hanteren de politieke partijen een paar belang-
rijke uitgangspunten: het beschermingsniveau, 
schadevergoeding bij overstroming en draag-
vlak bij de inwoners. 
Aan het einde van het traject maken de raads-
leden op basis van politieke afwegingen keu-
zes. De uiteindelijke beslissing wordt genomen 
door de minister.

Naar buiten toe lijkt de politiek in onze ge-
meente op dit moment wat stil over LvG. Maar 
wij als raadsleden volgen het nieuws over dit 
dossier nauwgezet. 
We zijn aanwezig bij informatieavonden, halen 
informatie op bij voor- en tegenstanders, on-

Er wordt druk gesproken en geschreven over 
het project Lob van Gennep. Soms zitten er ook 
berichten tussen die niet helemaal waar zijn. En 
dat maakt het lastig voor mensen om een beeld 
over het project te vormen. Hieronder heeft het 
projectteam daarom een aantal feiten op een rij 
gezet.

“Er is nog geen keuze gemaakt”
Er is absoluut nog geen keuze gemaakt. Dit 
jaar, in 2020, worden de drie alternatieven Re-
guliere Dijken, Verbindende Dijken met vaste 
drempel(s) en Verbindende Dijken met water-
kerende instroomvoorziening gelijkwaardig uit-
gewerkt en onderzocht. Eind 2021 neemt de 
minister een besluit over het voorkeursalterna-
tief.

“Het alternatief Reguliere Dijken is een serieuze 
optie”
Het alternatief Reguliere Dijken is één van de 
drie kansrijke alternatieven die in de verkenning 
wordt uitgewerkt. Bij dit alternatief worden de 
bestaande dijken hoger en sterker en wordt het 
gebied beschermd tegen hoogwater volgens de 

dernemers, agrariërs. We laten ons informeren 
door deskundigen, beantwoorden vragen van 
inwoners en volgen de verrichtingen van de 
projectgroep. Nu al een standpunt innemen 
belemmert het goed luisteren naar de verschil-
lende argumenten en staat een zinvolle dialoog 
in de weg.
Het is in deze fase vooral belangrijk goed te 
luisteren naar wat iedereen vanuit zijn eigen 
positie te zeggen heeft. We maken onderscheid 
tussen feiten en meningen. Dit alles om straks 
goed voorbereid te zijn om een keuze te kunnen 
maken uit de opties die dan voorliggen.

“Hoe zit het met een eventuele schadevergoe-
ding?”, is een veel gehoorde opmerking. De 
ongelijke behandeling van burgers bij eventue-
le schade zoals dat nu is geregeld, is voor ons 
niet acceptabel. Er moet een uniforme regeling 
komen voor schadevergoeding bij overstroming. 
De input van velen, zowel van voor- als tegen-
standers, houdt de politiek scherp. Hierdoor 
kunnen we alle aspecten wegen en ons her-
haaldelijk kritisch de vraag stellen ‘zien we het 
goed, zijn we geen punten vergeten?’ Uiteinde-
lijk is het echter de minister die de beslissing 
neemt over wat er gaat gebeuren. 

Maar hoe zit het dan met de invloed van de raad?
Er zijn twee momenten waarop de raad wensen 
en bedenkingen kan meegeven om in te bren-
gen bij de stuurgroep, voordat deze een advies 
uitbrengt aan de minister. In het tweede kwar-
taal van 2021, voorafgaand aan de ontwerpver-
sie van de voorkeursbeslissing, is er zo’n mo-
ment. 
Deze ontwerp-voorkeursbeslissing wordt dan 
ter inzage gelegd en dan hebben inwoners en 
ondernemers de gelegenheid om zienswijzen 
in te dienen. Ook als na eventuele verwerking 

wettelijke waterveiligheidsnorm. Dat is in de 
Lob van Gennep een overstromingskans van 
1/300ste per jaar.

“Het gebied wordt niet opgeofferd”
Het gebied krijgt de wettelijke bescherming te-
gen hoogwater, net als de rest van Nederland. 
Elk van de drie alternatieven zorgt voor een ver-
betering van de waterveiligheid in het gebied 
conform de wettelijke norm. En elk van de drie 
alternatieven zorgt voor een waterstandsver- 
laging stroomafwaarts, zonder dat dit ten kos-
te gaat van de waterveiligheid van het gebied.  
En dus wordt het gebied niet opgeofferd.

“Overstroming van het gebied kan bij hoogwater 
optreden, ongeacht het alternatief”
Dijken beschermen Nederland tegen hoogwater. 
Er bestaat echter altijd een kans op overstro-
ming. Dit geldt voor de huidige situatie in de 
Lob van Gennep en ook na uitvoering van het 
project. In de nieuwe situatie worden dijken 
hoger en sterker en wordt de kans op overstro-
ming kleiner. Dit geldt voor elk van de drie al-
ternatieven.

van zienswijzen op de ontwerp-voorkeursbeslis-
sing nog aanpassing wenselijk is van het voor-
keursalternatief, is er voor de raad in het derde 
kwartaal van 2021 opnieuw een dergelijke ge-
legenheid.
In de periode hiertussen, maar ook nog daarna, 
zal de raad alle mogelijkheden, zowel formele 
als informele, aangrijpen om zijn bedenkingen, 
adviezen en input kenbaar te maken. De mi-
nister kan overigens ook de gemeenteraad van 
Mook en Middelaar raadplegen.

Er zijn relevante documenten voor u op internet 
te vinden. De ‘Spelregels van het Meerjaren-
programma Infrastructuur, Ruimte en Transport 
(MIRT)’ kunt u via de volgende links vinden:
• www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/ 
 2016/11/21/spelregels-van-het-mirt
• www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/ 
 2018/02/07/spelregels-van-het-meerjaren 
 programma-infrastructuur-ruimte-en-trans 
 port-mirt---samenvatting

Een toelichting op het projectbesluit dat door 
de minister wordt genomen als sluitstuk op de 
Uitwerkingsfase kunt u vinden via de volgende 
link:
• aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/ 
 instrumenten/projectprocedure-projectbesluit

Verder is er de informatiewebsite van de Lob 
van Gennep:
• www.lobvangennep.nl

Door op de gemeentelijke site ‘MIRT’ als zoek-
term in te toetsen krijgt u ook de nodige stuk-
ken over dit onderwerp. 

Het gebied overstroomt als het water in de 
Maas hoger staat dan de hoogte van de dijk of 
de drempel. Dit geldt voor Reguliere Dijken en 
ook voor Verbindende Dijken met drempel(s). 
Bij Verbindende Dijken met waterkerende in-
stroomvoorziening stroomt ook water het ge-
bied in, maar dat gebeurt pas bij extremere 
hoogwaters dan bij de andere twee alternatie-
ven. Bij alle alternatieven blijft een kans op 
overstroming aanwezig, maar door het project 
wordt die kans wel kleiner.

Beste inwoners van Mook en Middelaar,

Lob van Gennep: wat zijn de feiten?
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In de periode vanaf 10 juni tot en met eind juli 
2020 wordt er in de gemeente Mook en Mid-
delaar onderzoek gedaan in de ondergrond 
naar aardwarmte (ofwel geothermie). Kijk op 
www.scanaardwarmte.nl voor meer informatie. 
Bewoners en eventuele bedrijven in de directe 
omgeving van de werkzaamheden ontvangen 
hierover een brief aan huis. 

Het onderzoek in de ondergrond is een seis-
misch onderzoek. Het maakt deel uit van een 
landelijk onderzoek om informatie te verzame-
len over de ondergrond in Nederland. Met als 
doel nauwkeuriger te kunnen inschatten waar 
aardwarmtewinning mogelijk is. Het is een ver-
kennend onderzoek. Het winnen van aardwarm-
te is geen onderdeel van dit onderzoek. 

Landelijk onderzoek aardwarmte
Als onderdeel van de energietransitie ziet de 
Rijksoverheid kansen om met aardwarmte een 
deel van onze warmtevraag in huizen, kantoren 
en voor bepaalde industrie te verduurzamen. 
Aardwarmte is warm water dat van nature diep 
in de bodem aanwezig is. In grote delen van 
Nederland is echter weinig informatie bekend 
over de ondergrond en de Rijksoverheid wil 
daarover meer informatie verzamelen. Het Mi-
nisterie van Economische Zaken en Klimaat 
financiert daarom het landelijk onderzoek dat 
‘Seismische Campagne Aardwarmte Nederland’ 
(SCAN) heet. SCAN wordt uitgevoerd door TNO 
en EBN (Energie Beheer Nederland). 

Door de maatregelen rondom corona is het 
niet altijd mogelijk om het rijbewijs tijdig te 
verlengen. Daarom heeft de Europese Com-
missie besloten dat verlopen EU-rijbewijzen 
tijdelijk langer geldig zijn. Door de regeling 
kunnen mensen binnen Europa tijdelijk blij-
ven doorrijden met hun verlopen rijbewijs. 

De voorwaarden van de tijdelijke regeling zijn:   
• Het rijbewijs is verlopen/verloopt in de  
 periode van 1 februari 2020 tot en met 31  
 augustus 2020. 
• Bestuurders van wie het rijbewijs of een  
 categorie op het rijbewijs verloopt in deze  
 periode kunnen 7 maanden doorrijden bin- 
 nen Europa met het verlopen rijbewijs. 
 De 7 maanden gaan in vanaf de datum dat  
 het rijbewijs verloopt. Bestuurders blijven  
 in die periode verzekerd en krijgen hiervoor  
 geen boete als ze staande worden gehouden.
• De regeling geldt voor alle EU-lidstaten  
 en voor het rondrijden binnen Europa. Niet  
 EU-rijbewijzen vallen buiten deze regeling.  
• De regeling geldt voor alle rijbewijzen. Dus  
 ook voor rijbewijzen die bijvoorbeeld van- 
 wege een medische aandoening maar 1 of  
 3 jaar geldig zijn. De minister roept mensen 
 met zo’n rijbewijs op om goed na te den- 
 ken of het wel verstandig is de weg op te 
 gaan voordat hun medische keuring en  
 de beoordeling van de rijvaardigheid heeft  
 plaatsgevonden.

Uitzonderingen 
De nieuwe maatregel geldt niet voor rijbe-
wijzen die zijn ingevorderd of geschorst, 
bijvoorbeeld vanwege een ernstige verkeers- 
overtreding of alcoholgebruik in het verkeer. 
Het verlopen rijbewijs geldt ook niet als 
identificatiemiddel, met uitzondering van 
situaties waarbij sprake is van zorgafname.

Seismisch onderzoek
Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven 
de ondergrond in gestuurd om zo de dikte en 
ligging van de onderliggende aardlagen in kaart 
te brengen. Het is mogelijk dat u een lichte kor-
te trilling voelt. Kijk voor meer informatie over 
wat seismisch onderzoek is op www.scanaard-
warmte.nl. Ook kunt u op deze website een film 
bekijken hoe het onderzoek plaatsvindt. 

Veilig en verantwoord
Dit seismisch onderzoek is een vervolg op een 
onderzoek dat eerder dit jaar, volgens dezelfde 
werkwijze, tussen Utrecht en Almere is uitge-
voerd. Nu ligt de focus op de lijn tussen Putten 
en Cuijk (lijn 5). Seismisch onderzoek wordt al 
decennia succesvol gedaan in Nederland. EBN 
is uitvoerder van dit onderzoek en heeft jaren-
lange ervaring met projecten in de ondergrond. 
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is verant-
woordelijk voor controle op de naleving van de 
voorwaarden en veiligheid van het seismisch 
onderzoek. Ook is SodM de partij die de beno-
digde vergunning(en) afgeeft.

Meer informatie
Kijk op www.scanaardwarmte.nl voor meer in-
formatie over SCAN. Op deze website staan 
binnenkort ook de locaties van het seismisch 
onderzoek in deze regio en u kunt er updates 
over de werkzaamheden in dit gebied lezen.

Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte
Tijdelijke Europese rege-
ling geldigheid rijbewijzen
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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
• Stiftstraat 33 Molenhoek plaatsen dakkapel.
• Rijksweg 16d Molenhoek bouwen vrijstaande woning.
• Prinsenweg 29 Molenhoek plaatsen terras voor het plein/openbare weg.
• Stationsstraat bij nr. 46 te Molenhoek voor de bouw van een twee- 
 onder-een-kapwoning.
• Groesbeekseweg 10 te Mook voor het realiseren van een op-/inrit.
• Bovensteweg 10 Mook kappen diverse bomen ten behoeve van nieuwe  
 inrit.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
• Zevendalseweg 16b Mook plaatsen en als zodanig gebruiken van een  
 tijdelijke woonunit.
• De Hazelaar 2 Molenhoek starten en exploiteren webwinkel.

MELDING (BRANDVEILIG GEBRUIK)
• Cuijksesteeg 2 Mook voor brandveilig gebruik Hospice Mook.
• Stationsstraat 46 Molenhoek asbestverwijdering en sloop winkelpand.

BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN 
De BAG beheerder - GEO-coördinator van Mook en Middelaar maakt be-
kend dat hij op 28 mei 2020 het volgende huisnummer heeft toegekend:
• Zevendalseweg 16b Mook

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. 

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

VERLEENDE APV-VERGUNNING
• 25 oktober 2020 voor wandelevenement Kiste Trui door Stichting Kiste  
 Trui door de bossen in gemeente Mook. 
• Plaatsing van een busje door Glasvezel Limburg t.b.v. promotie glas 
 vezel van 15 t/m 31 december 2020 in gemeente Mook en Middelaar.  
 Verzonden op 3 juni 2020.

VERLEENDE GELUIDSONTHEFFING APV
• Ontheffing verleend voor het produceren van extra geluid in de nachte- 
 lijke uren van 23 op 24 juni 2020 tussen 19.00 en 07.00 uur i.v.m.  
 de aanleg van de fietsbrug over de N271 door Bouwcombinatie Züblin  
 - HSM.

VERLEENDE VERGUNNING WET OP DE KANSSPELEN
De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van de artikelen 30b, 
30c, eerste lid, onder a, en 30d van de Wet op de Kansspelen vergun-
ning heeft verleend ten behoeve van Grand Café ‘De Waterkant’, Wit-
teweg 18a, 6586 AE Plasmolen, voor twee kansspelautomaten voor de 
periode van een jaar.

UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende omge-
vingsvergunning hebben verleend voor:
• Het bouwen van een twee-onder-een-kapwoning op Riethorsterweg 23  
 en 23a te Plasmolen. Verzenddatum is 4 juni 2020.

Inzien:
De verleende vergunning met bijbehorende stukken ligt, met ingang van de 
verzenddatum, tijdens openingstijden op het gemeentehuis ter inzage. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KlantContact- 
Centrum op telefoonnummer 024 - 696 91 11 of via e-mail:
gemeente@mookenmiddelaar.nl. 

Beroep:
Belanghebbenden die ten aanzien van het ontwerpbesluit tijdig hun 
zienswijze hebben ingediend of belanghebbenden die redelijkerwijs niet 
kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend, kunnen te-
gen het genomen besluit beroep instellen bij de Rechtbank Limburg. De 
termijn voor het indienen van beroep bedraagt zes weken en vangt aan 
de dag na verzending van het besluit. Beroep kunt u schriftelijk indienen 
bij de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ 
Roermond of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Be-
roep schorst de werking van het besluit niet. Hiervoor kan de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Limburg, via voornoemd adres of digitaal, 
worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. 

VEILIGHEIDSREGIO LIMBURG NOORD
De voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg Noord, gelet op artikel 176 
van de Gemeentewet en op artikel 39 van de Wet Veiligheidsregio’s,
Overwegende: dat op 15 april 2020 door hem is besloten tot vaststel-
ling ‘Aanwijzingsbesluit ex artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 
Veiligheidsregio Limburg-Noord 10 april 2020’, betreffende het recrea-
tiestrand Mookerplas dat de besmettingsgraad van het coronavirus (CO-
VID-19) aan het afnemen is en versoepeling van opgelegde beperkingen, 
waar mogelijk, gepast is, dat de noodzaak om het recreatiestrand aan de 
Mookerplas gesloten te houden is komen te vervallen,

Besluit
• Artikel 1
 Aanwijzingsbesluit ex artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19  
 Veiligheidsregio Limburg-Noord 10 april 2020’, betreffende het recrea- 
 tiestrand Mookerplas in te trekken met ingang van 1 juni 2020.
• Artikel 2 
 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juni 2020.
 Vastgesteld op 29 mei 2020
 De voorzitter van de veiligheidsregio Limburg-Noord.

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

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


