I N F O R M AT I E PA G I N A

5 februari 2021

TER SPRAKE

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.
Zie voor meer informatie onze website www.mookenmiddelaar.nl

Individuele Studietoeslag 2021
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.
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 structurele medische
beperking tijdens je studie niet of nauwelijks
bijverdienen
• niet over vermogen beschikken
(minder dan € 6.295)
• geen Wajong-uitkering (of soortgelijk)
ontvangen
Bedrag van de studietoeslag
Het bedrag van de studietoeslag is € 1.843,61
(bedrag 2021) per studiejaar.
Aanvraag
Je kunt direct een aanvraag indienen. De gemeente heeft daarvoor een apart aanvraagformulier. 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 maart tot en met augustus en van september tot en met februari.
Meestal geen keuring
Meestal kan je zelf aantonen dat je tot de doelgroep behoort omdat je (oud) leerling bent van

Medisch mondkapje in WMO-regiotaxi

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. 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 worden ontleend.

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 meldingen kunt u ook daar verkrijgen. U moet hiervoor wel een afspraak maken.
VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING
• Rijksweg 93 Mook plaatsen terrasoverkapping.
• Cuijksesteeg Middelaar ecologisch herstel Maas.

Voor de WMO-regiotaxi gelden vanaf 8 februari 2021 de volgende aangescherpte coronamaatregelen:
• Per bank of rij stoelen mag slechts één zitplaats bezet zijn
• U bent verplicht om een goedgekeurd medisch mondkapje te dragen
(Type II of IIR).
Deze maatregelen gelden voor reizigers van alle leeftijden. Voor meer informatie zie www.vervoersorganisatie.nl
Een uitzondering op de mondkapjesplicht geldt voor mensen die vanwege
hun beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen. U dient zelf
aantoonbaar te maken dat u in aanmerking komt voor de uitzondering
van de mondkapjesplicht. Voor meer informatie hierover kijk op:
www.rijksoverheid.nl

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT
Burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar maken ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24, lid 3, Wro bekend dat zij op 26
januari 2021 een anterieure overeenkomst hebben gesloten voor de ontwikkeling op het adres Merovingenstraat 30 te Mook, kadastraal bekend
gemeente Mook en Middelaar, sectie A, nummers 6214.
Inzageperiode
Een zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst ligt
overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke
ordening vanaf 9 februari 2021 gedurende zes weken voor een ieder,
tijdens openingstijden, ter inzage in het gemeentehuis (publieksbalie) in
Mook.
Reactiemogelijkheden
Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open.
Nadere informatie
KlantContactCentrum, telefoonnummer 024 - 696 91 11.

INFORMATIEPAGINA TER SPRAKE

WET RUIMTELIJKE ORDENING
Burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar maken bekend dat
de gemeenteraad in haar vergadering van 28 januari 2021 het bestemmingsplan ‘Reconstructie N271 Mook-Milsbeek’ heeft vastgesteld. Dit
bestemmingsplan met de hierbij behorende stukken zal per 8 februari
2021 gedurende zes weken digitaal ter inzage liggen. De stukken zijn
ook digitaal te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0944.ReconstructieN271-VA01.
Initiatiefnemer, de Provincie Limburg, is voornemens om de N271 tussen
de kom Mook en Milsbeek (Gennep) in samenwerking met de gemeenten te reconstrueren. Met het bestemmingsplan wordt de reconstructie
van het plangebied juridisch-planologisch mogelijk gemaakt. Het ontwerp
zoals de provincie Limburg dat in samenwerking met de gemeente wil
uitvoeren kunt u downloaden van de provinciale webpagina:
www.limburg.nl /onderwerpen /verkeer-vervoer/provinciale-wegen /
n271-milsbeek
Beroep
Belanghebbenden die ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan
tijdig een 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 Afdeling
Bestuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den
Haag. De termijn voor het indienen van beroep bedraagt zes weken en
vangt aan op de dag na datum terinzagelegging. Beroep schorst de werking van het besluit niet. Hiervoor kan de voorzieningenrechter van de
Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, via voornoemd adres,
worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum via telefoonnummer 024 - 696 91 11 of via e-mail:
gemeente@mookenmiddelaar.nl.
VERORDENINGEN
Op 28 januari 2021 heeft de gemeenteraad de volgende verordening
vastgesteld:
• Eerste wijziging van de ‘Verordening onroerende-zaakbelastingen gemeente Mook en Middelaar 2021’.
Voor de bekendmaking van de vastgestelde verordening verwijzen wij u
naar: https://zoek.officielebekendmakingen.nl
De verordening is vanaf 5 februari 2021 te raadplegen.

Informatie Corona virus
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.

www.facebook.com/gemeentemookmiddelaar

