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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

INFORMATIEPAGINA

TER SPRAKE

Opening eerste speeltuin Spelen in Mook
Op vrijdag 17 juni vindt een feestelijke opening 
plaats van de eerste speeltuin van de werk-
groep Spelen in Mook: de Mortel! Tussen 
13.00 en 15.00 uur zijn alle kinderen uit 
Mook met hun ouders, opa’s en oma’s, buurt-
bewoners, donateurs en natuurlijk ook andere 
geïnteresseerden van harte welkom om hier-
bij aanwezig te zijn. 

Twee jaar geleden is de werkgroep gestart 
met het burgerinitiatief om meer speeltuinen 
te realiseren in Mook. Samen met de kinderen 
van de Adalbertschool is nagedacht over wel-
ke toestellen in de speeltuinen zouden moe-
ten komen. Daarnaast hebben de kinderen 
meegeholpen met het ophalen van geld voor 
de toestellen. Met behulp van het Lokaal 
Sportakkoord, crowdfunding, fondsenwerving 
en sponsoring heeft de werkgroep inmiddels 
een prachtig bedrag opgehaald voor de reali-
satie van de speeltuinen. De komende weken 
wordt gestart met de aanleg van de eerste 

speeltuin op de Mortel. Later dit jaar staat 
de Cuijksesteeg op de planning. 

Op de Mortel kunnen de kinderen van Mook 
straks klimmen op een klimnet, balanceren 
over een evenwichtsparcours en lekker dui-
zelig worden in het draaikuipje. Daarnaast 
is er een wipwap en een kukelrek aanwezig 
en kan er gevoetbald worden bij het nieuwe 
goaltje. Ook aan de veiligheid is gedacht. In 
samenwerking met de gemeente is een hek 
rond een groot gedeelte van de speeltuin 
geplaatst, zodat de kinderen niet zomaar de 
straat op kunnen schieten.

Op vrijdag 17 juni rond 13.00 uur wordt 
de speeltuin officieel geopend door Burge-
meester Willem Gradisen. Kinderen van de 
Adalbertschool zullen hierbij aanwezig zijn. 
Na de opening zijn alle kinderen van Mook 
en omgeving welkom om naar hartenlust te 
spelen in de nieuwe speeltuin op de Mortel.

Op 28 mei vond de eerste editie van het Beweeg- & Cultuurplein plaats. Tijdens dit evenement 
konden alle sport- en cultuuraanbieders zichzelf presenteren aan de inwoners van de gemeente 
Mook en Middelaar. 

Wethouder Dillerop kwam het evenement openen en vele bezoekers volgden om te kijken welke 
activiteiten er zijn en waaraan ze zelf graag deel willen nemen in de toekomst.

Deze succesvolle eerste editie wordt volgend jaar vervolgd! Mocht u nu al interesse hebben 
als sport- of cultuuraanbieder om uzelf dan te presenteren, neem dan contact op met Imke 
Bonnamy via 06 - 41 01 81 38 of info@imkebonnamy-sport.nl

Programma Energiecafé
• t/m juni voor huurders
 U kunt uw geschenkbon nog steeds besteden. Wilt u hierover (samen met uw buren)  
 een adviesgesprek of wilt u weten hoe u uw energierekening nog verder kunt verlagen?  
 Dan gaat Energiecafé graag met u in gesprek (aan de keukentafel). 
 Meld u bij menno.arendz@energiecafemookenmiddelaar.nl

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

• 15 september 
 Thema-avond met diverse onderwerpen over energie besparen, uw rekening verlagen,  
 het verduurzamen van uw woning en opgedane ervaringen. Nadere informatie volgt.
 Meer informatie op www.energiecafemookenmiddelaar.nl 

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

GGD Limburg-Noord opent tijdelijk een aantal priklocaties
in onder meer Venray, Gennep en Venlo. Wilt u een (eerste, 
tweede) coronaprik, booster- of herhaalprik (60+) halen? 
U kunt zonder afspraak binnenlopen voor een prik of meer 
uitleg. De locaties zijn van 10.00 - 17.00 uur geopend.

 Plaats  Locaties Juni Juli  Augustus 
 • Venray VieCuri  13 + 14 11 + 12  
    Merseloseweg 130 27 + 28 25 + 26

 • Gennep  Gemeentehuis 7 + 8 5 + 6 2 + 3
    Ellen Hoffmannplein 1 21 + 22  19 + 20 

 • Venlo  VieCuri  9 + 10 7 + 8 4 + 5
    Tegelseweg 210 23 + 24  21 + 22

Kijk voor meer informatie hierover op 
www.ggdlimburgnoord.nl/coronavirus/coronavaccinatie

Prikken zonder afspraak bij pop-uplocaties

Succesvolle eerste editie Beweeg- & Cultuurplein!
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WAAROVER PRATEN WIJ OPENBARE BEKENDMAKINGEN
COMMISSIEVERGADERINGEN
In de commissievergaderingen op 7, 8 en 9 juni worden de volgende onderwerpen behandeld:
  
Commissie Samenleving dinsdag 7 juni 2022
• Kennismaking met directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)
• Zienswijze concept-jaarverantwoording 2021 en ontwerpbegroting 2023 VRLN
• Brief inwoner betreffende Handhavings- en klikbeleid
• Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 incl. gewijzigde begroting 2022  
 BVO DRAN
• Zienswijze jaarstukken 2021 en begroting 2023 MGR Rijk van Nijmegen
• Ventilatie Adalbertschool
• Herbenoeming leden en voorzitter commissie bezwaarschriften

Commissie Grondgebied woensdag 8 juni 2022 
• Brandbrief naar gemeenteraad over woningbouwproject Molenhoek-Zuid van Volkstuin- 
 vereniging Middelwaert
• Zienswijze jaarrekening 2021 en begroting 2023 GR MARN
• Zienswijze Regionale Agenda 2023-2025 inclusief ontwerpbegroting 2023 en jaarrekening  
 2021 Groene Metropoolregio

Commissie Begroting & Rekening donderdag 9 juni 2022 
• Jaarstukken 2021
• Zienswijze ontwerpbegroting BsGW

Agenda’s, stukken en beluisteren vergaderingen
Ga naar www.mookenmiddelaar.nl/gemeenteraad voor agenda’s, stukken en het live beluiste-
ren van onze vergaderingen. De commissievergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het 
gemeentehuis; aanvang is 19:30 uur.

Inspreken
Wilt u inspreken over een geagendeerd onderwerp, laat dit dan uiterlijk om 16.00 uur op de dag 
van de vergadering weten aan de griffier, mevrouw M. van Arensbergen, via 06 - 50 16 50 25 of 
griffier@mookenmiddelaar.nl, o.v.v. uw naam, adres en telefoonnummer. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via griffier@mookenmiddelaar.nl

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 kapschuur. 

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNING
• Bracamonteweg 13 Mook wijzigen entree. 

VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING
• Elzenstraat 10 Middelaar voor beperkte milieutoets veehouderij. 

VASTSTELLEN BELEIDSREGELS WET AANPAK WOONOVERLAST GEMEENTE MOOK EN MIDDELAAR
De burgemeester maakt bekend dat hij op 12 mei 2022 heeft besloten tot vaststelling van 
beleidsregels over hoe hij om wenst te gaan met de bevoegdheden die de Wet aanpak woon-
overlast en de gemeenteraad hem hebben gegeven voor het aanpakken van ernstige en her-
haaldelijke woonoverlast. 

Voor de precieze inhoud van de beleidsregels wordt u verwezen naar: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl
U kunt ook een afspraak maken om de beleidsregels in te komen zien op het gemeentehuis. 
De beleidsregels zijn in werking getreden 1 dag na publicatie in het elektronisch gemeente-
blad. Tegen het vaststellen van beleidsregels is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Gemeentehuis gesloten
In verband met 2e Pinksterdag is het gemeentehuis gesloten op 6 juni 2022. 
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