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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 16.00 - 19.00 uur. 
Zie voor meer informatie onze website www.mookenmiddelaar.nl

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 griffier, dhr. A.W. Peters-Sengers, tel: 06 - 500 073 61  
of griffier@mookenmiddelaar.nl, onder vermelding van uw naam, adres,  
telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren.

COMMISSIE SAMENLEVING, GRONDGEBIED EN BEGROTING & REKENING
De gecombineerde commissie Samenleving, Grondgebied en Begroting 
& Rekening vergadert op dinsdag 3 maart 2020 om 19.30 uur. Op de 
agenda staat onder andere:
• Subsidieaanvraag suppletieregeling explosievenruiming en -opsporing  
 t.b.v. Natuurbegraven Nederland
• Kredieten digitalisering 2020
• Krediet zonnepanelen gemeentewerf
• Coördinatieregeling Lambertusweg 15 Middelaar
• Morap-1 2020 (tussentijdse financiële rapportage)

De commissie Grondgebied van 4 maart en de commissie Begroting en 
Rekening van 5 maart zijn komen te vervallen.
 

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
• Heumensebaan 2 Molenhoek diverse bouwwerkzaamheden in verband 
  met restauratie en gebruiksverbetering van het rijksmonument Jachtslot  
 de Mookerheide.

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT
Burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar maken ter voldoe-
ning aan het bepaalde in art. 6.24, lid 3, Wro bekend dat zij op 18 februari  
2020 een anterieure overeenkomst ex artikel 6.24, lid 1, Wro hebben 
gesloten voor de locatie Dorpsstraat 58 te Middelaar, kadastraal bekend 
gemeente Mook en Middelaar, sectie C, nummer 2038. 
Inzageperiode: Een zakelijke beschrijving van de inhoud van deze over-
eenkomst ligt overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.2.12 van het Be-
sluit ruimtelijke ordening vanaf 2 maart 2020 gedurende zes weken voor 
eenieder, tijdens openingstijden, ter inzage in het gemeentehuis (Klant-
ContactCentrum) in Mook. 

Reactiemogelijkheden: 
Tegen de gesloten anterieure overeenkomst staat geen bezwaar of beroep 
open.

Nadere informatie: 
KlantContactCentrum, telefoonnummer 024 - 696 91 11

WET RUIMTELIJKE ORDENING
Burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar maken bekend dat 
met toepassing van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het ont-
werpbestemmingsplan Dorpsstraat 58, Middelaar en de hierbij behoren-
de stukken per 2 maart 2020 voor eenieder gedurende zes weken op het 
gemeentehuis ter inzage liggen. De stukken zijn ook digitaal te bekijken 
op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is:
NL.IMRO.0944.DORPSSTRAAT58-ON01. 

Het plangebied is gelegen op de hoek van de Dorpsstraat en Kopseweg in 
Middelaar, kadastraal bekend MOO 00 sectie C nummers 2038. Het plan 
betreft het toevoegen van één vrijstaande levensloopbestendige woning 
binnen de bestemming Wonen ten opzichte van het onderliggende be-
stemmingsplan Mookerplas en omgeving, door de gemeenteraad vastge-
steld op 12 juli 2018. De te realiseren woning wordt een seniorenwoning 
van het type hooiberg en sluit in positionering aan op de naastgelegen 
bebouwing langs de Dorpsstraat in Middelaar.

Er wordt geen exploitatieplan vastgesteld. De kosten voor het in procedure 
brengen van het bestemmingsplan zijn vastgelegd in een anterieure over-
eenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente, gesloten op 18 fe-
bruari 2020, als bedoeld in art. 6.24 Wro. Over de overeenkomst kunnen 
geen zienswijzen worden ingediend en er staat geen bezwaar en beroep 
tegen open.

WAAROVER PRATEN WIJ

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

Heeft u de Burgernetapp al gedownload?
Doe mee!
Al meer dan 1171 personen (ruim 15%) in onze ge-
meente hebben de Burgernetapp gedownload. In heel 
Nederland hebben 1,7 miljoen personen de Burgernet-
app geïnstalleerd. 

Hoe werkt Burgernet?
Burgernet werkt heel eenvoudig. 
Deelnemers ontvangen een oproep om mee te zoeken 
naar een persoon of voertuig in hun omgeving. 
Vaak gaat het om een vermissing, diefstal of een overval. 
Als mensen iets zien, bellen ze rechtstreeks met de 
meldkamer en kan de politie direct verder met de tip. 
De app is via de app-store of Android eenvoudig te 
installeren. Voor verdere informatie kunt u terecht op 
www.burgernet.nl 
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Zienswijze
Eenieder wordt in de gelegenheid gesteld op het ontwerpbestemmings-
plan zijn of haar zienswijze kenbaar te maken. Een zienswijze dient u 
binnen zes weken na datum terinzagelegging in te dienen. Het kenbaar 
maken van een zienswijze kan schriftelijk of mondeling op afspraak. 
Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de Gemeenteraad, Postbus 
200, 6585 ZK Mook. Voor meer informatie of een afspraak voor een mon-
delinge zienswijze kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum 
via telefoonnummer 024 - 696 91 11 of via e-mail: 
gemeente@mookenmiddelaar.nl. 

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING
De onderstaande persoon woont niet meer op het adres waar hij volgens 
de Wet Basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. Dit blijkt uit 
onderzoek van het KlantContactCentrum. Het college van burgemeester 
en wethouders heeft daarom besloten de persoonslijst van deze persoon 
niet meer bij te houden. Dat betekent dat hij officieel niet meer op dat 
adres staat ingeschreven.
Naam:  Van der Valk
Voorletters: A.
Geb. datum:  05-01-1976
Besluit verzonden: 11-02-2020

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van datum ver-
zending 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, dagtekening, omschrijving van het bestreden besluit en 
een motivering waarom bezwaar wordt aangetekend. 

Voorlopige voorziening
Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hiervoor kan, 
tegelijk met of na de indiening van het bezwaarschrift, een voorlopige 
voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de recht-
bank Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal via http://
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht (DigiD noodzakelijk).

BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN 
De BAG beheerder - GEO-coördinator van Mook en Middelaar maakt be-
kend dat hij op 13 februari 2020 het volgende huisnummer heeft toege-
kend:
• Mook, Rijksweg 131a

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 

MELDING (SLOOP)
• Heumensebaan 2 Molenhoek sloopwerkzaamheden in verband met  
 restauratie en gebruiksverbetering van het rijksmonument Jachtslot de  
 Mookerheide.


