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I N F O R M AT I E P A G I N A
Gemeentehuis bezoekadres: Raadhuisplein 6, Mook. Postadres: postbus 200, 6585 ZK Mook. Tel. KCC: 024 - 696 91 11. Fax: 024 - 696 19 39. E-mail: gemeente@mookenmiddelaar.nl.
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

Te gast bij de raad in
het najaar van 2019

75 jaar bevrijding

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
stimuleren te gaan studeren zodat zij
na hun studie een goede kans hebben
op werk.

De gemeenteraad nodigt u uit bij de
raad te gast te zijn.
Waarom een uitnodiging?
Vrijwel iedere maand nemen wij als
gemeenteraad allerlei besluiten die u
of uw leefomgeving raken.
Bijvoorbeeld over wonen, werken,
wegen, onderwijs, groen, zorg en
sport. Namens u werken wij aan een
mooi en leefbaar Mook, Molenhoek,
Middelaar en Plasmolen. Graag willen
wij burgers persoonlijk ontmoeten.
Hoe ziet het programma er uit?
Om 18.30 uur wordt u door 2 raadsleden op het gemeentehuis ontvangen
en vertellen zij u, onder het genot van
een broodje, over het werk van de
gemeenteraad en over de komende
vergadering. U kunt vragen stellen en
ook aangeven wat u van de gemeenteraad verwacht. De raadsvergadering
begint vervolgens om 19.30 uur.
Voordat de vergadering begint wordt
u, als u dat wilt, voorgesteld aan de
burgemeester, de griffier, de andere
raadsleden en de wethouders. Rond
21.30 uur wordt de vergadering even
stop gezet om u in de gelegenheid te
stellen kort na te praten met de 2
ontvangende raadsleden en kunt u
desgewenst vertrekken. Tot het einde
van de vergadering blijven mag uiteraard ook!
Wilt u meedoen?
Mocht u interesse hebben, kunt u zich
aanmelden door een e-mail te sturen
naar tao@mookenmiddelaar.nl. Als u
dat wilt, mag u gerust een familielid of
bekende meenemen, maar u moet dat
dan wel even doorgeven.

Wist u dat wij ook
actief zijn op social
media? Volg ons op:

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen moet je
• 18 jaar of ouder zijn
• studiefinanciering ontvangen op
grond van de Wet Studiefinanciering
2000 of een basistoelage op grond
van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
• mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben, maar je kunt door een
medische beperking naast de studie
niet structureel bijverdienen
• niet over vermogen beschikken
(minder dan € 6.120)
• geen Wajong-uitkering (of soortgelijk) ontvangen
Bedrag van de studietoeslag
Het bedrag van de studietoeslag is
€ 1.766,44 per studiejaar.

De komende maanden worden er diverse
activiteiten georganiseerd in Mook en
Middelaar in het kader van 75 jaar
bevrijding.
De kernen Molenhoek en Mook zijn
bevrijd op 20 september 1944 na de
landing van de Amerikaanse 82ste
Luchtlandingsdivisie in Groesbeek onder leiding van generaal James Gavin.
Plasmolen en Middelaar zijn nog tot
in februari 1945 bezet gebied. De
bevolking van die dorpen wordt , samen
met inwoners van de gemeente Gennep,
door de nazi’s verplicht geëvacueerd
over Duits grondgebied en later als
vluchteling opgevangen in Nederlandse
gastgezinnen rond Utrecht en in het
noorden van ons land. Er zijn als gevolg
van oorlogshandelingen in onze gemeente
veel woningen en gebouwen verwoest.
Het leed als gevolg van de Tweede
Wereldoorlog is in Mook en Middelaar
groot geweest.
In het weekend van 14 en 15 september
a.s. is er een fototentoonstelling in de

kerk van Molenhoek over o.a. 75 jaar
bevrijding door de Werkgroep Open
Monumentenweekend. De Dorpsraad
Molenhoek houdt een poëziewedstrijd
onder de titel ‘Geef vrijheid door’.
Gedichten kunnen worden aangeleverd
tot 13 september en op dinsdagavond 17
september a.s. vindt de prijsuitreiking
plaats. Daarnaast is er onder leiding van
dichter Marjolein Peeks een wedstrijd voor
alle basisscholen. Voor meer informatie
zie www.dorpsraadmolenhoek.nl.
In 1944 zijn inwoners van Middelaar en
Plasmolen, samen met inwoners van de
gemeente Gennep, verplicht geëvacueerd.
Op 18 september a.s. wordt in Roepaen
te Ottersum een ontmoetingsdag
georganiseerd tussen families van de
evacués en de opvanggezinnen. Tevens
worden in oktober a.s. op basis van het
dagboek van Mimi Jansen uit Middelaar
10 theatrale voorstellingen gegeven over
deze gedwongen tocht. De voorstelling
heet ‘Lèvesloop…en trug’ en wordt
geproduceerd door Stichting Tijd(s)lijn.
De voorstellingen gaan over angst en

wanhoop, maar ook over liefde, moed en
doorzettingsvermogen. De voorstellingen
vinden plaats op het buitenterrein van
Maria Roepaen op de volgende data:
15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 en
26 oktober. Voor meer informatie en het
bestellen van kaarten kunt u terecht op
www.levesloop.nl.
Op 20 september a.s. om 17.30 uur
wordt in Mook de bevrijding herdacht
in aanwezigheid van o.a. Chloë Gavin, de
dochter van generaal Gavin. Voor meer
informatie en het programma kunt u
contact opnemen met de gemeente via:
gemeente@mookenmiddelaar.nl
of telefoonnummer 024 - 696 91 11.
En tenslotte komt er op zondag 22
september a.s. een tocht van vele
honderden historische legervoertuigen
door de gemeente Mook en Middelaar.
De verwachte doorkomsttijd is tussen
12.00 uur en 15.00 uur. Kijk voor
meer informatie en voor de exacte
doorkomsttijden op www.omg2019.nl.

@MookMiddelaar
www.facebook.com/
gemeentemookmiddelaar
www.linkedin.com/
company/gemeentemook-en-middelaar

Individuele
Studietoeslag

Deelname gemeente Molenhoekdag 2019
Op zaterdag 31 augustus en zondag
1 september a.s. vindt de jaarlijkse
Molenhoekdag plaats. De gemeente
Mook en Middelaar neemt deel aan de
markt op zondag.

Je kunt direct een aanvraag indienen
De gemeente heeft daarvoor een apart
aanvraagformulier. Dat staat op de
website van de gemeente.
Wij betalen de toeslag 2 keer per jaar
uit
Dit is in twee gelijke termijnen over
een periode van 6 maanden.
We bepalen de aanspraak steeds per
half jaar
Dit is van september tot en met
februari en van maart tot en met
augustus.
Meestal is geen keuring nodig
Meestal kan je zelf aantonen dat je tot
de doelgroep 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 deskundigenadvies nodig zijn. Hiervoor
kun je zelf een verzoek doen bij het
UWV voor een Aanvraag Beoordeling
Arbeidsvermogen. Je hoeft daar niet
voor te betalen. Het adres van de
website is:
https: //www.uwv.nl /particulieren /
formulieren/aanvragen-beoordelingarbeidsvermogen.aspx
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.

U kunt bij ons onder meer terecht
voor advies over het verduurzamen
van uw woning en informatie over de
verschillende cultuur, sport en beweegmogelijkheden die de gemeente te
bieden heeft. Ook hebben we een
leuke winactie!

Aan deze publicatie kunnen geen
rechten worden ontleend.

Lob van Gennep: “Mensen hebben nog vragen en zorgen. Dat begrijp ik goed. We staan aan het begin van dit project”
lossingsrichtingen mogelijk? Het gaat
dus echt ergens over. Laten we met
elkaar in gesprek komen en blijven.”
Lees het hele interview met Marijke
op de webpagina van Lob van Gennep:
www.lobvangennep.nl/interview

Marijke van der Steen is omgevingsmanager van het project Lob van Gennep.
Wat een omgevingsmanager doet?
Marijke vertelt: “Ik zie mijn rol vooral
als ‘schakel’ tussen de mensen uit het
gebied en het projectteam. Zo probeer ik alle inzichten en ideeën, maar
ook de vragen en zorgen van mensen
in te brengen in ons team van spe-

cialisten. Kernvraag is wat mij betreft:
Laten we het gebied zoals het nu is
met een lager veiligheidsniveau en
accepteren we dat het op een natuurlijke manier instroomt? Of treffen
we maatregelen waardoor de bescherming tegen hoogwater verbetert en
het gebied later instoomt, maar wel
volgens een vooraf vastgelegd protocol? Of zijn er nog andere op-

Een veel gestelde vraag is: Wanneer wordt
er door wie besloten over het project?
Er is nog niets besloten. Het project
bevindt zich nu in de zogeheten verkenningsfase. Samen met de mensen
uit gebied verkennen we de komende
periode de opgave en gaan we op
zoek naar mogelijke oplossingen met
alle voor- en nadelen. Er is een stuurgroep met bestuurders van het Rijk,
waterschappen Limburg en Aa en
Maas, provincies Limburg, NoordBrabant en Gelderland en de gemeenten Gennep en Mook en
Middelaar. In oktober van dit jaar

bespreekt de stuurgroep de verschillende oplossingsrichtingen en
bepaalt welke oplossingsrichtingen
verder onderzocht worden. Deze
kansrijke oplossingsrichtingen werken
we vervolgens samen met de omgeving
uit. Ongeveer in juni 2020 spreekt de
stuurgroep dan haar voorkeur uit voor
één oplossingsrichting. Dat heet een
ontwerp voorkeursalternatief. Op dat
ontwerp voorkeursalternatief kunnen
mensen een zienswijze indienen.
De minister van Infrastructuur en
Waterstaat neemt vervolgens na
beantwoording van de zienswijzen en na
advies van de stuurgroep een definitieve
voorkeursbeslissing. Dat zal eind 2020,
begin 2021 zijn. Daarna wordt dit plan
in detail uitgewerkt, in de zogeheten
planuitwerkingsfase.
Op www.lobvangennep.nl staat onder
‘Planning’ meer uitgebreide informatie

en een tijdslijn. Ook vind je op de
website meer veel gestelde vragen en
antwoorden. Staat jouw vraag er niet
bij? Laat het ons weten via: info@
lobvangennep.nl
Laat je informeren op één van de
informatiebijeenkomsten
In september organiseert het projectteam weer een reeks informatiebijeenkomsten. Je bent van harte
welkom om te kijken wat de plannen
zijn, vragen te stellen of ideeën aan te
dragen. Tot dan!
• Maandag 2 september 19.00 21.00 uur, De Uitkomst, Kleefseweg
29 in Ven-Zelderheide
• Donderdag 5 september 19.00 21.00 uur, Trefpunt, Kerkstraat 31
in Milsbeek
• Maandag 9 september 19.00 21.00 uur, De Koppel, Dorpsstraat 45
in Middelaar

