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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

Eindejaarsupdate uit de Cultuurregio Noord-Limburg Wat doe ik met 
mijn kerstboom?In het noorden van Limburg bloeit en broeit 

cultuur. De Cultuurregio Noord-Limburg onder-
steunde in 2020 zeven kansrijke regionale initi-
atieven en ontwikkelingen. Dwars door de regio, 
dwars door de verschillende disciplines. Van 
breakdance tot slagwerk, van samenwerkende 
poppodia tot theater voor de zorg. 

In de Cultuurregio Noord-Limburg werken der-
tien gemeenten samen met het culturele veld 

Kijk op uw afvalkalender of in de Dar-app 
wanneer Dar uw kerstboom komt ophalen. 

Dat is op donderdag 7 januari 
(Mook en Middelaar) of op vrijdag 8 januari 

(Molenhoek en Plasmolen). 

Zet uw kerstboom die dag vóór 7.30 uur 
zonder pot of versiering aan de straat. 

U kunt uw kerstboom ook inleveren 
op de milieustraat. 

Of u kunt uw kerstboom klein knippen 
en in uw gft-container doen.

aan het versterken van de zichtbaarheid, het 
productieklimaat en de (talent)ontwikkeling van 
het rijke culturele aanbod in de regio. 2020 ver-
liep anders dan gepland. Bent u benieuwd naar 
wat er wél kon, waar we aan werken, welke re-
sultaten werden geboekt en hoe cultuurmakers 
naar de ontwikkelingen in de regio kijken? 
Kijk dan op de vernieuwde website:
cultuurregionoordlimburg.nl voor makersverha-
len, ondersteunde initiatieven en meer. 

Welke keuzes maken we als regio om onze bijdra-
ge te leveren aan de landelijke klimaat- en ener-
giedoelen? Dat staat in onze Regionale Energie
Strategie (RES) van Provincie, Waterschap en 15 
Noord-Limburgse gemeenten. Het concept ligt er.
We hebben nog tot juli 2021 om de RES defi ni-
tief te maken. En daarvoor horen we graag wat 
onze inwoners belangrijk vinden. De RES raakt 
iedereen.

Waarom een Regionale Energiestrategie?
Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het
Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking van
de internationale klimaatafspraken van Parijs 
(2015). We gaan met elkaar de CO2-uitstoot sterk
verminderen: in 2030 met de helft ten op-
zichte van 1990. Een van de afspraken is dat 
30 energieregio’s in Nederland onderzoeken
waar en hoe het best duurzame elektriciteit op 
land (wind en zon) opgewekt kan worden. In 
een RES beschrijft elke energieregio zijn eigen 
keuzes.

Dit wordt goed uitgelegd in het fi lmpje ‘Wat is 
de Regionale Energiestrategie?’.

Wat zijn de plannen voor onze regio?
De RES van de regio Noord- en Midden Lim-
burg is tot stand gekomen in samenwerking met 

bestuurders, ambtenaren, netwerkbeheerders, 
vertegenwoordigers van milieu- en belangen-
organisaties en vertegenwoordigers van lokale 
energiecoöperaties. Kort samengevat staat in 
onze RES dat we:
• kleinschalig energie gaan besparen en op-
 wekken
• grootschalig duurzame elektriciteit gaan op
 wekken uit zon en wind (1.200 GHw in 2030)
• duurzame warmte gaan gebruiken, zodat we 
 stap voor stap van het aardgas af kunnen. 
 Denk aan: geothermie, restwarmte, aquather-
 mie
• voordelen voor inwoners gaan vergroten, bij-
 voorbeeld door 50% lokaal eigendom bij 
 grootschalige energieprojecten

We nemen u graag mee in de RES
Er staat de komende jaren van alles te ge-
beuren op het gebied van energie. Hoe we dit 
precies gaan invullen, krijgt de komende tijd 
steeds meer vorm. Wij vinden het als gemeente 
belangrijk u hierin mee te nemen. U kunt de 
conceptversie - inclusief handige samenvatting 
- van onze RES nalezen op: mookenmiddelaar.
nl/regionale-energiestrategie

Ideeën of vragen?
Heeft u ideeën of vragen? Laat het ons dan we-
ten via duurzaam@mookenmiddelaar.nl. 
We zullen de specifi eke onderwerpen uit de 
RES de komende maanden ook nog 1 voor 1 
toelichten.

Denk mee over de energieplannen van onze regio
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Inschrijving basisscholen

Uw kind kan vanaf de dag waarop het vier jaar wordt naar een basisschool 
gaan. De scholen organiseren binnenkort informatiebijeenkomsten. Kinde-
ren kunnen dan aangemeld worden voor het schooljaar 2021-2022. De aan-
meldingsmogelijkheid geldt voor alle kinderen die voor 1 augustus 2021 
vier jaar worden, maar is vooral bedoeld voor kinderen die voor 1 augustus 
2022 vier jaar worden. Wilt u 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 Middelaar 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 vóór zijn of haar eerste schooldag aan te melden, omdat 
de scholen tien weken de tijd hebben om na te gaan of ze een passend 
onderwijsaanbod kunnen bieden aan uw kind. 

De scholen stellen het op prijs als u, als het kan, uw kind vóór 1 maart 
2021 aanmeldt bij de school van uw keuze. 

Leerplicht
Op de gemeentelijke website www.mookenmiddelaar.nl is informatie te 
vinden over de leerplicht. Voor meer informatie kunt u bellen naar de 
gemeente via telefoonnummer 024 - 696 91 11 en vragen naar de leer-
plichtambtenaar. 

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
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 10 Plasmolen vervangen kunststofkozijnen.

VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING
• Rijksweg (naast nr. 52) Mook uitrit aanleggen en bouwen vrijstaande  
 woning.
• Schuttersweg 8 Mook voor aanleggen ecoveld.

MELDING (SLOOP)
• Koningin Julianastraat 23 Mook voor asbestverwijdering uit woning.

UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende om- 
gevingsvergunning hebben verleend voor:
• Restaureren van rijksmonument Jachtslot de Mookerheide op Heumense- 
 baan 2 te Molenhoek. De vergunning is op 16 december 2020 verzonden. 

Inzien:
De verleende vergunning met bijbehorende stukken ligt, met ingang van 
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 tegen 
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 in-
dienen bij de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 
6040 AZ Roermond of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuurs-
recht. Beroep schorst de werking van het besluit niet. Hiervoor kan de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, via voornoemd adres of 
digitaal, worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. 

VERORDENINGEN
Op 16 december 2020 heeft de gemeenteraad de volgende verordeningen 
vastgesteld:
- Verordening onroerende-zaakbelastingen gemeente Mook en Middelaar  
 2021;
- Verordening forensenbelasting gemeente Mook en Middelaar 2021;
- Verordening toeristenbelasting gemeente Mook en Middelaar 2021;
- Verordening watertoeristenbelasting gemeente Mook en Middelaar 2021; 
- Verordening hondenbelasting gemeente Mook en Middelaar 2021;
- Verordening rioolheffing gemeente Mook en Middelaar 2021;
- Verordening reinigingsheffingen gemeente Mook en Middelaar 2021;
- Legesverordening gemeente Mook en Middelaar 2021.

Voor de bekendmaking van de vastgestelde verordeningen verwijzen wij 
u naar: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl. 
De verordeningen zijn vanaf januari 2021 te raadplegen.

Neemt u voor het nieuws rondom het coronavirus regelmatig een 
kijkje op onze website: www.mookenmiddelaar.nl/corona. 

U treft daar veel antwoorden op vragen aan.

Informatie Corona virus
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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




