
Inschrijving basisscholen
Uw kind kan vanaf de dag waarop het vier jaar 
wordt, naar een basisschool gaan. De scholen 
organiseren binnenkort informatiebijeenkom-
sten. Kinderen kunnen dan aangemeld worden 
voor het schooljaar 2020-2021. De aanmel-
dingsmogelijkheid geldt voor alle kinderen die 
voor 1 augustus 2020 vier jaar worden, maar is 
vooral bedoeld voor kinderen die voor 1 augus-
tus 2021 vier jaar worden. 

De ouders of verzorgers van de kinderen die 
geboren zijn tussen 1 augustus 2016 en 1 au-
gustus 2017 hebben een brief hierover ontvan-
gen van de gemeente Mook en Middelaar. Wilt 
u meer informatie over de scholen, dan kunt u 
bij één of meer scholen de website bekijken en 
de schoolgids downloaden.  

De basisscholen van de gemeente Mook en Mid-
delaar zijn:
• De Adalbert Basisschool:
 Koningin Julianastraat 5a, 6585 XP Mook
 Telefoon: 024 - 6962763
 Website: www.adalbertbs.nl 
• Sterrenschool EigenWijs:      
 Bouwsteeg 1, 6587 AW Middelaar
 Telefoon: 024 - 6961202
 Website:  www.sterrenschooleigenwijs.nl 
• Basisschool De Grote Lier: 
 Esdoornlaan 8, 6584 BD Molenhoek
 Telefoon: 024 - 3880008
 Website: www.degrotelier.nl

Passend onderwijs
In verband met de Wet op passend onderwijs is 
het belangrijk om uw kind tien weken voor zijn 
of haar eerste schooldag aan te melden, zodat 
de scholen tien weken de tijd hebben om na te 
gaan of de school een passend onderwijsaanbod 
kan bieden aan uw kind. De scholen stellen het 
op prijs, als u uw kind - indien mogelijk - vóór 
1 april 2020 aanmeldt bij de school van keuze. 

Leerplicht
Op de gemeentelijke website www.mookenmid-
delaar.nl is informatie te vinden over de leer-
plicht. Voor meer informatie kunt u bellen naar de 
gemeente, telefoonnummer 024 - 696 91 11 
en vragen naar de leerplichtambtenaar.
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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. Spreekuur politie donderdag 15.00 - 19.00 uur. 
Zie voor meer informatie onze website www.mookenmiddelaar.nl

Brug Witteweg is weer open Voorkom zwerfvuil en plaats 
geen afval op straat!Afgelopen periode is er onderhoud uitgevoerd 

aan de brug in de Witteweg. De werkzaamheden 
waren vooral toegespitst op het vernieuwen van 
het wegdek en het conserveren van de draag-
constructie en de leuning van de brug. 

Inmiddels zijn de werkzaamheden gereed en is 
de weg/brug weer open voor het verkeer. De leu-
ningen moeten nog geschilderd worden, maar 
dat doen we later bij goed weer. Bij beide (weg)
aansluitingen op de brug bestaan nog kleine 
hoogteverschillen, die worden aangepakt bij het 
aanstaande jaarlijkse asfaltonderhoud. Op en-
kele plekken blijft nog water staan op de brug 

Het ophalen van de PMD-afvalzak (plastic, blik 
en drankkarton) vindt plaats op een bepaalde 
ophaaldag in de twee weken. 

Een aantal bewoners zet de zakken met het 
PMD-afval (plastic, blik en drankkarton) ook 
voor het huis op straat buiten de ophaaldagen. 
Dit is uiteraard niet toegestaan. 
De straat ziet er dan rommelig uit, het geeft 
extra obstakels bij de doorgang en u doet er 
uw buren geen plezier mee. Ook komt er bij het 
kapotscheuren van de zak, zoals door vogels en 
katten, zwerfvuil in uw straat en de verdere om-
geving terecht. 

Daarnaast gebeurt het dat bewoners ander af-
val, zoals hout en sloopafval, voor het huis leg-
gen. Wij wijzen u erop dat ook dat niet mag, 
tenzij het afval binnen een dag wordt opgehaald 
of weggebracht. 

De komende tijd zal de gemeente extra contro-
leren of men zich aan de regels houdt. Het niet 
naleven van de regels en het onjuist aanbieden 
van afval kan tot een flinke boete leiden. 

(in de goten). We verwachten dat dit na verloop 
van tijd zal verdwijnen. Als dat niet gebeurt, 
kunnen we op een eenvoudige manier alsnog 
extra afvoeren maken. 

Via onderstaande link kunt u zien hoe het brug-
dek op zijn plaats is gelegd:
www.youtube.com/watch?v=Qj1UDe89HBw

Het afsluiten van de brug zorgde voor overlast 
voor de gebruikers van de route en de (horeca)
bedrijven in de omgeving. Wij danken allen voor 
het meedenken aan oplossingen en voor het be-
grip voor de overlast. 

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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Raads,- en commissievergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het 
gemeentehuis te Mook. Belangstellenden zijn van harte welkom en hebben 
spreekrecht. Bij raadsvergaderingen kan het publiek aan het begin van de 
vergadering reageren op voorstellen. Bij commissievergaderingen gebeurt 
dit tijdens de behandeling van het voorstel.

De agenda, voorstellen en conceptbesluiten liggen in het gemeentehuis 
Mook ter inzage en staan op de gemeentelijke website: 
www.mookenmiddelaar.nl. 

Wilt u in de raads- of commissievergadering van uw spreekrecht gebruik 
maken, dan moet u dit uiterlijk om 16.00 uur op de dag van de vergadering 
laten weten aan de griffi er, dhr. A.W. Peters-Sengers, tel: 06 - 500 073 61
of griffi er@mookenmiddelaar.nl, onder vermelding van uw naam, adres, 
telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren.

COMMISSIE SAMENLEVING 
De commissie Samenleving vergadert op dinsdag 21 januari 2020 om 
19.30 uur. 

Op de (voorlopige) agenda staat onder andere:
• Memo Ontwerp Beleidsplan Veiligheidsregio Limburg Noord 2020-
 2023
• Memo Concept Beleidsplan politie Eenheid Limburg 2020-2023
• Zienswijze Kaderbrief MGR 2021-2024
• Geluidsinstallatie en presentatiemiddelen
• Archiefverordening en Besluit Informatiebeheer gemeente Mook en 
 Middelaar
• Verordening Elektronische Bekendmaking
• Gedragscode integriteit politieke ambtsdragers Mook en Middelaar 2020
• Raadsmemo overdracht brandweerkazerne

COMMISSIE GRONDGEBIED 
De commissie Grondgebied vergadert op woensdag 22 januari 2020 om 
19.30 uur. 

Op de (voorlopige) agenda staat onder andere:
• Grondstoffenplan 2021
• Bestemmingsplan Rijksweg 8 Molenhoek

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 AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
• Muldershofweg 23 Plasmolen kappen en onderhoud plegen van 16 
 houtopstanden.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
• Bouwsteeg 23 en Heikantseweg 34 Middelaar verbouwen bestaande 
 schuur tot 2 woningen.
• Gelrestraat 23 Mook verbouwen woning.

INGETROKKEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
• Gelrestraat 16 Mook plaatsen tijdelijke afvalcontainer.

VERLEENDE APV-VERGUNNING
• 14 t/m 17 april wandel 4-daagse door Kandinsky college Molenhoek. 
• 23 en 25 februari 2020 carnavalsoptocht en boerenbruiloft door 
 Carnavalsvereniging De Heikneuters Mook. 

BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN 
De BAG beheerder - GEO-coördinator van Mook en Middelaar maakt 
bekend dat hij op 9 januari 2020 de volgende huisnummers heeft toe-
gekend:
• Bouwsteeg 23 Middelaar, woonfunctie
• Heikantseweg 34 Middelaar, woonfunctie

Bezwaar:
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending een
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 
Het postadres is: Postbus 200, 6585 ZK Mook. Het bezwaarschrift moet 
worden ondertekend en bevat tenminste: naam/adres indiener, dagteke-
ning, 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 
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Individuele Studietoeslag
Studenten met een arbeidsbeperking kunnen bij 
de gemeente een aanvraag indienen voor een 
individuele studietoeslag. De toeslag is bedoeld 
om jongeren met een arbeidsbeperking te stimu-
leren te gaan studeren zodat zij na hun studie 
een goede kans hebben op werk.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen moet je
• 18 jaar of ouder zijn
• studiefi nanciering ontvangen op grond van de 
 Wet Studiefi nanciering 2000 of een basis-
 toelage op grond van de Wet tegemoetkoming 
 onderwijsbijdrage en schoolkosten
• mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben,
  maar je kunt door een structurele medische 
 beperking tijdens je studie niet of nauwelijks 
 bijverdienen
• niet over vermogen beschikken (minder dan
  € 6.225)
• geen Wajong-uitkering (of soortgelijk) ont-
 vangen

Bedrag van de studietoeslag
Het bedrag van de studietoeslag is € 1.803,97 
(bedrag 2020) per studiejaar.

Aanvraag
Je kunt direct een aanvraag indienen. De ge-
meente heeft daarvoor een apart aanvraagfor-
mulier. Dat staat op de website van de gemeente.

Betaling
Wij betalen de toeslag 2 keer per jaar uit, in 
twee gelijke termijnen over een periode van 6 
maanden. 

Aanspraak
We bepalen de aanspraak steeds per half jaar, 
van september tot en met februari en van maart 
tot en met augustus.

Meestal geen keuring
Meestal kan je zelf aantonen dat je tot de doel-
groep behoort omdat je (oud) leerling bent van 
het Praktijkonderwijs of het Voortgezet speciaal 

onderwijs. Dan zal de gemeente geen keuring 
verlangen. Toch zal soms een keuring nodig zijn. 
Dan vraagt de gemeente een keuring aan bij het 
UWV. De gemeente betaalt de kosten van de 
keuring.

Informatie
Wil je meer weten of heb je vragen, kijk dan op 
de website van onze gemeente of bel met het 
KlantContactCentrum op 024 - 696 91 11.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten wor-
den ontleend.
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