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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

Eind juni gaan we met een aantal bewoners uit 
het gebied de dijk op. Verdeeld over vier deelge-
bieden (Middelaar/Plasmolen, Milsbeek, Otter-
sum en Ven-Zelderheide) gaan we in gesprek 
over hoe de dijk en de directe omgeving eruit 
kunnen komen te zien bij alle drie de alterna-
tieven. Hiervoor is in maart een uitnodiging ver-
stuurd aan bewoners direct grenzend aan de dijk. 
Door de Coronacrisis hebben we de start van de 
werkateliers uit moeten stellen tot na de zomer.

Wel gaan we voor de zomer met een groepje 
bewoners dat zich heeft aangemeld per deel-
gebied samen naar de dijk in een zogenaamde 
klapstoelbijeenkomst. We gaan nader kennis 
maken en bespreken de opzet van de werk-
ateliers. Zo kunnen we na de zomer goed van 
start. 

We houden rekening met de coronacrisis
Omdat we te maken hebben met de coronacrisis,
werken we volgens de basisregels van de over-
heid:
• We houden 1,5 meter afstand van elkaar en 
 organiseren de bijeenkomsten buiten;

• Als deelnemers of hun huisgenoten verkoud-
 heidsklachten of koorts hebben, vragen we hen 
 om thuis te blijven;
• Ook als een projectteamlid verkoudheids-

 klachten of koorts heeft, blijft deze thuis en
  zorgen we voor een vervanger;
• Om eventuele risico’s op besmetting te voor
 komen bieden we geen versnaperingen aan.

Lob van Gennep: met de klapstoel de dijk op

Gezinnen die het zwaar hebben (vraaggezin) 
worden gekoppeld aan een warm en stabiel ge-
zin in de buurt (steungezin). Zo krijgen kinderen 
wat extra liefde en aandacht en worden ouders 
even ontlast.

De gemeenten Mook en Middelaar en Heumen 
zijn op 1 januari 2020 de samenwerking ge-
start met Buurtgezinnen. Helaas trof de corona-
crisis ook dit initiatief waardoor er sinds medio 
maart alleen nog contact op afstand met gezin-
nen mogelijk was. 

Door de recente situatie hebben veel gezinnen 
die het al lastig hadden, het nog zwaarder ge-
kregen. Daarom zijn de gemeenten en Buurt-
gezinnen erg blij met de versoepelingen van de 
coronamaatregelen. Het betekent dat voorzich-
tig het normale traject weer kan worden hervat. 
Hierbij wordt natuurlijk rekening gehouden met 
de 1,5 meter afstand.

Binnen onze gemeenten is Buurtgezinnen van-
af nu weer actief opzoek naar gezinnen. Willen 

Mondkapjes en wegwerphandschoenen mogen
beslist geen zwerfafval worden. Toch zien we 
steeds meer beschermingsmiddelen op straat 
belanden, of in de verkeerde afvalbakken. 
Dit zal alleen maar toenemen, nu mondkapjes 
in het openbaar vervoer verplicht zijn. Doet u 
dit materiaal na gebruik bij het restafval in 
uw grijze container!

Meer informatie
Kijkt u voor meer informatie over de afvalin-
zameling en Corona op de website:
www.mookenmiddelaar.nl. 
Zoekterm ‘corona en afvalinzameling’.

jullie je hart en huis opstellen voor een kind 
uit een ander gezin? Of kun je juist nu wel een 
steuntje in de rug gebruiken door je verhaal 
kwijt te kunnen aan een andere ouder? Of is 
het fi jn als je kind eens bij een ander gezin gaat 
spelen? Meld je dan aan op: 
www.buurtgezinnen.nl 

Meer informatie of vragen? 
Neem dan contact op met de coördinator
Buurtgezinnen, Sophie Westerink:
E-mail: sophie@buurtgezinnen.nl 
Bel/App: 06 - 25 45 21 05. 
Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met 
je opgenomen.

Buurtgezinnen is weer actief
Corona-afval 

in de 
grijze container

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
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met gemeente Gennep duidelijk opvattingen 
daarover gegeven. Voor alle betrokken over- 
heden staat de veiligheid van mensen die achter 
dijken wonen voorop, en daar past geen status 
rivierbed bij.

Bijzondere situatie
Wonen in een gebied dat wordt beschermd door 
dijken, maar tegelijkertijd ook onderdeel is van 
de rivier. Een bijzondere situatie die in Limburg 
op diverse plekken langs de Maas voorkomt. En 
de consequenties daarvan zijn groot. De status 
rivierbed op een gebied betekent dat bewoners 
en ondernemers niet zonder vergunning van het 
Rijk kunnen bouwen of uitbreiden. Bovendien 
is er een verschil in het recht op tegemoetko-
ming in de schade. Deze situatie zorgde voor 
grote onzekerheid en onrust bij bewoners, agra-
riërs en bedrijven.

Gevolgen besluit minister
Met het vorige week genomen besluit van de 
minister om de status rivierbed op te heffen, 
wordt het recht op schadevergoeding na een 
overstroming voor iedereen gelijk. Op dit mo-
ment hebben inwoners in de Lob van Gennep 
die gebouwd of verbouwd hebben na april 1996 
geen recht op tegemoetkoming bij schade. 
Deze situatie zorgde voor grote onzekerheid 
en onrust bij bewoners, agrariërs en bedrijven. 
Met het besluit maakt de minister een einde 
aan de onrust hierover.

“Ik ben zeer tevreden met het besluit van de 
minister. Hiermee is een grote zorg bij de in-
woners weggenomen. Het betekent dat er ook 
in kleinere dorpen weer iets kan. En dat de 
mogelijkheden voor schadevergoeding na een 
overstroming gelijk worden getrokken. Hier heb-
ben we met elkaar heel hard naar toe gewerkt”, 

zegt Geertjan Wienhoven, wethouder gemeente 
Mook en Middelaar.

Huidige dijkversterkingen vormen aanleiding
Vijfentwintig jaar na de overstromingen in ’93 
en ‘95 worden dijken in Limburg versterkt vol-
gens de waterveiligheidsnormen uit de Water-
wet. Deze dijkversterkingen vormden de aan-
leiding voor de minister om de status van de 
binnendijkse gebieden achter de primaire kerin-
gen opnieuw te evalueren. Het gaat om binnen-
dijkse gebieden in Arcen, Baarlo - Hout-Blerick, 
Beesel, Belfeld, Buggenum, Gennep, Heel, Mook 
en Middelaar, Nieuw Bergen, Steyl - Maashoek, 
Thorn - Wessem, Well en Willem Alexanderhaven 
Roermond.

Gelijk met de rest van Nederland bij versterking 
dijk
Zodra de dijk versterkt wordt, wordt de status 
rivierbed opgeheven. Zo worden de binnendijk-
se gebieden in de Limburgse Maasvallei gelijk-
waardig behandeld als binnendijkse gebieden 
bij andere rivieren in Nederland. De gebieden 
hebben gelijke mogelijkheden om aanspraak 
te kunnen maken op de Wet tegemoetkoming 
schade bij rampen en er wordt ruimte voor ont-
wikkelingen gecreëerd. Dit is niet enkel gunstig 
voor de gemoedsrust, maar ook voor de leef-
baarheid, economische ontwikkelingen en de 
werkgelegenheid in de gebieden. Voor de Lob 
van Gennep en Thorn - Wessem geldt daar-
naast dat ze een waterbergende functie heb-
ben die van belang is voor het functioneren van 
de Maas als geheel. Voor deze gebieden wordt 
daarom overgestapt van een individuele vergun-
ningplicht naar een langjarige gebiedsontwik-
kelruimte. Rijk en regio werken voor 1 januari 
2021 kaders uit voor een begrensde langjarige 
gebiedsontwikkelruimte.

Recht op schadevergoeding bij overstromingen voor iedereen gelijk

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastruc-
tuur en Waterstaat) heeft vorige week besloten 
dat de status ‘rivierbed’ wordt opgeheven bij 
gebieden achter een versterkte kering in de 
Limburgse Maasvallei. Voor de bewoners en on-
dernemers van deze gebieden komt er met deze 
beslissing een einde aan een lange periode van 
onzekerheid over ontwikkelmogelijkheden en 
schadevergoeding na overstromingen. De bin-
nendijkse gebieden achter de dijken in de Lim-
burgse Maasvallei hadden tot nu als enige in 
Nederland de rivierbed-status. Dit was vastge-
legd in de Beleidslijn Grote Rivieren.

Het afgelopen half jaar is door de Stuurgroep 
Lob van Gennep, waar gemeente Mook en Mid-
delaar onderdeel van uitmaakt, met verschil-
lende overheden veelvuldig gesproken over de 
status rivierbed in de Lob van Gennep en ande-
re locaties in de Limburgse Maasvallei. Tijdens 
deze gesprekken heeft de gemeente samen 

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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In verband met de coronacrisis vinden de komende raads- en commissie-
vergaderingen digitaal plaats. De agenda, voorstellen en conceptbesluiten 
staan op de gemeentelijke website www.mookenmiddelaar.nl.
De vergaderingen worden live uitgezonden, online en op televisie via om-
roep GL8. Houd de website in de gaten voor de actuele informatie hierover. 

Het (voorlopige) vergaderschema tot en met 9 juli ziet er als volgt uit:
• Commissie Samenleving: Dinsdag 30 juni om 19.30 uur
• Commissie Grondgebied: Woensdag 1 juli om 19.30 uur
• Commissie Begroting en Rekening: Donderdag 2 juli om 19.30 uur
• Raadsvergadering: Donderdag 9 juli om 19.30 uur

Spreekrecht
In verband met het digitaal vergaderen wijzigt het spreekrecht tijdelijk. 
De tekst die u wilt inspreken wordt namens u in de vergadering voorge-
lezen.

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht over een van de onderstaande 
onderwerpen, dan kunt u dit uiterlijk 48 uur vóór aanvang van de verga-
dering laten weten aan de griffier, schriftelijk, of per e-mail:
griffier@mookenmiddelaar.nl, onder vermelding van uw naam, adres en 
telefoonnummer. 
De tekst die u wilt inspreken dient meegezonden te worden en mag maxi-
maal 700 woorden bevatten. De griffier zal namens de inspreker de tekst 
voorlezen in de vergadering. De betreffende tekst wordt voor de vergade-
ring toegevoegd aan de raadsstukken.

COMMISSIEVERGADERINGEN 30 JUNI, 1 EN 2 JULI
Op de agenda van de Commissie Samenleving van 30 juni staan de volgen-
de onderwerpen:
• Verschaffen lening aan Enexis
• Actualisatie Algemene Plaatselijke Verordening 
• Beleidsplan Sociaal Domein
• Deelname aan Belastingsamenwerking Gemeenten en waterschappen

De onderwerpen voor de Commissie Grondgebied van 1 juli zijn:
• Bestemmingsplan ‘Mookerplas e.o. 1e herziening’ opnieuw vaststellen
• Strategische Agenda Mook en Middelaar
• Raadsmemo concept RES

De onderwerpen voor de Commissie Begroting en Rekening van 2 juli zijn:
• Jaarstukken 2019
• Kaderbrief 2021 inclusief raadsmemo financiële situatie mei 2020

Bovenstaande onderwerpen van de commissievergaderingen worden 
eveneens behandeld in de raadsvergadering van 9 juli. 

Het kan voorkomen dat commissievergaderingen gecombineerd worden 
en hierdoor op een andere dag vallen. Houd de website in de gaten voor 
de meest actuele informatie. Voor meer informatie of vragen kunt u con-
tact 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 
• Bouwsteeg 1 te Middelaar voor gebruiksvergunning brandveilig gebruik.
• Singel 110 te Molenhoek voor een aanbouw van bijkeuken en berging.
• Kerkstraat/Lindeboom te Mook voor het bouwen van een glasvezel- 
 centrale.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
• Bouwsteeg 11 te Middelaar voor het verbreden van de inrit.
• Gravenstraat 18 te Molenhoek voor het verbouwen van de woning.
• Kloostertuin 8 te Molenhoek voor het verbouwen van de woning.
• Pastoorsdijk 13 te Plasmolen voor het bouwen van een strandpaviljoen  
 met sanitaire voorziening.

MELDINGEN (SLOOP)
• Singel 110 te Molenhoek voor het slopen van de vrijstaande garage.
• Stationsstraat 46 te Molenhoek voor het verwijderen van asbest- 
 houdende toepassingen van het winkelpand.

WET RUIMTELIJKE ORDENING
Burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar maken bekend 
dat de gemeenteraad in haar vergadering van 11 juni 2020 het bestem-
mingsplan Dorpsstraat 58, Middelaar ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het plangebied is gelegen op de hoek van de Dorpsstraat en Kopseweg 
in Middelaar, kadastraal bekend als gemeente Mook en Middelaar, sectie 
C, nummer 2038. Het plan betreft het toevoegen van één vrijstaande  
levensloopbestendige woning. De te realiseren woning wordt een senioren- 
woning van het type hooiberg en sluit in positionering aan op de naastge-
legen bebouwing langs de Dorpsstraat in Middelaar. 

Inzien
Het vaststellingsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan en daarop 
betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 29 juni 2020 op 
het gemeentehuis ter inzage. De stukken zijn ook digitaal te bekijken op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is: 
NL.IMRO.0944.DORPSSTRAAT58-VA01. 

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

BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN 
De BAG beheerder – GEO-coördinator van Mook en Middelaar maakt be-
kend dat hij op 17 juni 2020 de volgende huisnummers heeft toegekend:
• Pastoorsdijk 13 Plasmolen i.v.m. bouw strandpaviljoen

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 

TERINZAGELEGGING CONCEPTBEGROTING IWGM
Conform artikel 15 van de gemeenschappelijke regeling IWGM, ligt de 
conceptbegroting van de IWGM voor het jaar 2021 vanaf heden voor een-
ieder ter inzage bij het KlantContactCentrum.

Kopieën tegen betaling
U kunt de begroting inzien en eventueel tegen betaling kopieën laten ma-
ken van bepaalde pagina’s. De kosten hiervoor (overeenkomstig de leges 
tarieventabel) bedragen € 0,50 per zwart/wit kopie.

Vaststelling
Het bestuur van de IWGM zal de begroting in haar vergadering van 6 juli 
2020 vaststellen.

WAAROVER PRATEN WIJ

OPENBARE BEKENDMAKINGEN


