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20 mei 2022

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

INFORMATIEPAGINA

TER SPRAKE

College en Raad gemeente Mook en Middelaar

Nu alle installaties formeel zijn, stelt de gemeente Mook en Middelaar graag het College van 
Burgemeester en Wethouders en de Raad aan u voor.

Foto boven: Gemeenteraad met v.l.n.r. Michelle van Arensbergen (griffier), Debbie van Brun-
schot (VVD), Cornelieke van den Bergh-Visser (VVD), Hanneke Roozendaal (GroenLinks), Stan 
Brinkhoff (VVD), Joseth Mulders (DGP), Wies van Keulen (GroenLinks), burgemeester Willem 
Gradisen, Luc van der Linden (DGP), Yvonne Janssen Groesbeek-Cremers (DGP), Ton Broek-
mans (PvdA), Sylvia de Vito-van den Bouwhuijsen (VVD), Fred Baars (DGP), Marjolein Pieks 
(PvdA), Everhard Scheltinga (PvdA).

Foto links: College van B&W met v.l.n.r. gemeentesecretaris Ward Mariman, wethouder Holger 
Rodoe, burgemeester Willem Gradisen, wethouder Frank Dillerop en wethouder Ton Herings.
De portefeuilleverdeling vindt u op onze website: 
www.mookenmiddelaar.nl/samenstelling-college-bw 

De eerstvolgende raadsvergadering is op 16 juni. Voor meer informatie: 
www.mookenmiddelaar.nl/gemeenteraad   

www.mookenmiddelaar.nl                          @MookMiddelaar                          www.facebook.com/gemeentemookmiddelaar 

x

Programma Energiecafé

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op onderstaande adressen. 
Aanvullende informatie kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad
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.

BINNENGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
• Elzenstraat 14 Middelaar bouwen woning.

VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING
• Eindweg 11 Middelaar bouwen woning.

VERLEENDE APV-VERGUNNING
• 24 en 25 augustus zomer3daagse Jeugd- en Jongerenwerk in Lierdal Molenhoek.

VERLEENDE GELUIDSONTHEFFING APV
• Benzinepomp Rijksweg 35 Mook geluidsontheffing tijdens doortocht Vierdaagse 22 juli 2022.
• Ontheffing op 6 juni 2022 i.v.m. buurtfeest Mozartstraat Molenhoek.  

Van april tot en met juni organiseert het Energiecafé ook spreekuren en adviesgesprekken 
voor huurders van woningen in de gemeente. Huurders kunnen hiervoor de informatie volgen 
uit de brief die ze van de gemeente ontvangen hebben. 

• 25 mei
 Vraag het de energiecoach. Voor woningeigenaren, huurders en voor ontvangers van de 
  Warmtescan. Toelichting op de door u ontvangen warmtescan. Open inloop, 14.00 - 
 16.30 uur, Clubhuis Eendracht ’30, Bovensteweg 61, 6584 KB Mook.

• 13 juni, 11 juli
 Vraag het de energiecoach. Ook voor een toelichting op de warmtescan. Open inloop,  
 19.45 - 21.00 uur, LOP Molenhoek. 

• t/m juni 
 Spreekuren en adviesgesprekken voor huurders van woningen in de gemeente. Hoe kun  
 je de geschenkbon van de gemeente het best besteden. Wilt u een groepsbijeenkomst  
 voor u en uw medehuurders van eenzelfde soort woning? 
 Meld u bij menno.arendz@energiecafemookenmiddelaar.nl. En volg de agenda van het  
 Energiecafé voor specifieke groepen van huurders op de website. 

• 15 september 
 Thema-avond met diverse onderwerpen over energie besparen, uw rekening verlagen,  
 het verduurzamen van uw woning en reeds opgedane ervaringen in Mook en Middelaar.  
 Reserveer alvast in uw agenda, nadere informatie volgt.

Kijk voor meer informatie en voor de agenda op www.energiecafemookenmiddelaar.nl

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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