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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
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TER SPRAKE

Mookse veteranenbijeenkomst 2022
Op vrijdagochtend 24 juni jl. vond voor de 
13de keer in Mook een gemeentelijke vetera-
nenbijeenkomst plaats. Nu weer voor het eerst 
sinds drie jaar, omdat vanwege corona deze 
bijeenkomsten in 2020 en 2021 niet konden 
doorgaan. Het is inmiddels een gewaardeerde 
bijeenkomst, die in onze gemeente plaats-
vindt op de vrijdagochtend voorafgaand aan 
de nationale veteranendag in Den Haag op de 
laatste zaterdag van de maand juni. 

Burgemeester Willem Gradisen hield een 
kort welkomstwoord en sprak zijn dankbaar-
heid en waardering uit voor de inzet gepleegd 
door de veteranen. Luitenant-kolonel Peter 
van Poll (sectiehoofd Host Nation Support & 
CIMIC) uit Molenhoek hield vervolgens een 
boeiende inleiding over zijn ervaringen als 
veteraan bij missies in onder andere Cyprus, 
Bosnië, Afghanistan en Irak. Centraal stond 
dat wij in dergelijke gebieden met westerse 
ogen naar onderwerpen kijken en denken 
met onze hulp altijd goed te doen. Zo vertel-
de hij bijvoorbeeld dat in Afghanistan door 

de (mannelijke) dorpsoudsten en imams de 
wens werd aangegeven om een waterput 
dichtbij het dorp te hebben, zodat de vrou-
wen niet steeds meer dan 5 km moesten  
lopen voor water. Aan het verzoek werd vol-
daan en de put werd aangelegd. Later werd 
de put echter vernield. Het bleek dat de 
vrouwen die put namelijk helemaal niet wil-
den. Want voor hen was water halen 5 km 
verderop een soort uitje om onderling con-
tact te kunnen hebben. De vrouwen moesten 
namelijk doorgaans binnen blijven en kwa-
men hun woning nauwelijks uit. Kortom, je 
denkt iets heel goeds te doen, maar de re-
aliteit is daar volkomen anders. De aanwezi-
gen konden zijn goede inhoudelijke verhaal 
waarderen.  

Uiteraard stond verder de informele ontmoe-
ting centraal. Een moment van saamhorig-
heid en kameraadschap voor de veteranen 
en de aanwezige partners. In de gemeente 
Mook en Middelaar is deze bijeenkomst in-
middels een mooie traditie geworden.

Vervanging speeltoestellen 

Wilt u uw woning (laten) isoleren?

Binnen de gemeente ondergaat een aantal speeltuinen een vernieuwingsslag. Oude en versleten 
toestellen worden - afhankelijk van de levering van de toestellen komende maand - vervangen 
door nieuwe vergelijkbare toestellen. Zodat kinderen hier weer fijn kunnen spelen. 

Dit geldt voor 6 speeltuinen op de volgende locaties:
  • Kerkpad, Middelaar
 • De Bongerd, Molenhoek
 • Frankenstraat, Mook (al klaar)
 • Lindeboom, Mook
 • Toverdans (noordelijke speeltuin), Molenhoek
 • Stiftstraat, Molenhoek (al klaar)

Energie wordt duur betaald tegenwoordig. 
Door uw huis beter te isoleren, woont u com-
fortabeler, zorgt u voor minder CO2-uitstoot 
en daalt uw energierekening. De uitvoering 
daarvan is vaak goedkoper dan veel mensen 
denken.
 
Besparing
Zo bespaart u met goede dakisolatie jaarlijks 
honderden euro’s op uw energierekening. 
Als u een verwarmde zolder isoleert, is het 
voordeel in een gemiddelde hoekwoning of 
2-onder-1-kap zo’n 750 euro per jaar. Bij iso-
latie van een onverwarmde zolder bespaart u 
ongeveer 400 euro. En in de zomer blijft het 
door isolatie een stuk koeler.

Tips 
Het is raadzaam om meerdere offertes op te 
vragen bij gecertificeerde isolatiebedrijven, 
en deze offertes zorgvuldig te vergelijken. In-
formeer de bedrijven goed over de staat van 
het dak en over eventuele toekomstplannen 
die u heeft om bijvoorbeeld een dakkapel te 
plaatsen, of zonnepanelen. Informeer hen 
ook als er vocht is, of verkleurde plekken op 

zolder. Vocht kan immers het hout in het dak 
aantasten en voor problemen zorgen. 

Loket Duurzaam Wonen Plus
Wilt u meer weten over het isoleren van dak, 
gevel, glas of vloer (of misschien wilt u de 
werkzaamheden zelf uitvoeren), kom langs 
op het spreekuur van Loket Duurzaam Wo-
nen. Op dinsdagochtend in de oneven weken 
van 9.00 tot 12.00 uur in het gemeentehuis 
te Mook. Maak een afspraak via uw gemeen-
te of via:
www.duurzaamwonenplus.nl, of stuur een 
e-mail naar info@duurzaamwonenplus.nl 

Programma Energiecafé

Woont u in de gemeente Mook en Middelaar 
en doet u dit jaar mee met de Nijmeegse 
4Daagse? Dan nodigen we u van harte uit op 
dinsdagavond 12 juli in het gemeentehuis aan 
het Raadhuisplein in Mook. 

Tussen 18.30 en 19.30 uur bent u van har-
te welkom voor een drankje en een hapje in 
de Raadzaal. U ontvangt dan ook een uniek 
4Daagse T-shirt van de gemeente en van 
Restaria De Plataan, organisator van de fes-
tiviteiten op het Raadhuisplein. 

Uitnodiging voor 4Daagselopers 

U kunt nog steeds uw geschenkbon met een tegoed van € 75 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 (ook aan de keuken- 
tafel). Ook als u hulp zoekt bij het bestellen van uw tegoed van € 75 op de webshop van 
www.woonwijzerwinkel.nl 
Meld u bij menno.arendz@energiecafemookenmiddelaar.nl of bel 06 - 54 30 62 48. 

Activiteiten
• 25 juni: 10.30 - 12.00 uur, Digicafé, LOP Molenhoek. 
 Inloop voor hulp bij bestellen van uw € 75 tegoed. 

• 11 juli, 8 augustus, 12 september: 19.45 - 21.30 uur, LOP Molenhoek. 
 Vraag het de energiecoach. Ook voor een toelichting op de warmtescan. 
 Open inloop, ook voor huurders.

• 10 september: informatie op de Duurzaamheidsdag in Gennep

• 11 september: informatie en hulp bij bestellen van uw tegoed van € 75, Molenhoekdag. 

• 15 september: thema-avond met diverse onderwerpen over energie besparen, uw reke- 
 ning verlagen, het verduurzamen van uw woning en opgedane ervaringen van uw buren.  
 Nadere informatie volgt.

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

https://www.duurzaamwonenplus.nl
mailto: info@duurzaamwonenplus.nl
https://www.woonwijzerwinkel.nl
mailto: menno.arendz@energiecafemookenmiddelaar.nl
https://maasburen.nl/pagina/energiecafe


WAAROVER PRATEN WIJ

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

COMMISSIEVERGADERING
In de gecombineerde commissievergadering Samenleving, Grondgebied en Begroting & Rekening 
op donderdag 7 juli worden de volgende onderwerpen behandeld:
 
• Kennismaking en presentatie BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschap)
• Principebesluit Verkennen locaties huisvesting statushouders, Oekraïense vluchtelingen en  
 eigen bewoners
• Zomerrapportage 2022
• Kaderbrief 2023
• Liquidatieplan IWGM

Agenda’s, stukken en beluisteren vergaderingen
Ga naar www.mookenmiddelaar.nl/gemeenteraad voor agenda’s, stukken en het live beluisteren 

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
• Bisseltsebaan 42 Mook nieuwbouwwoning. 
• Iepenhof 8 Molenhoek plaatsen dakkapel aan voor- en achterzijde woning. 
• Perceel MOO00-A-7333 (Franciscanessenstraat) Molenhoek aanleggen inrit/uitweg en  
 nieuwbouw woning. 

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNING
• Beethovenstraat 8 Molenhoek plaatsen dakkapel. 

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
• Eindweg 11 (voorlopig) Middelaar nieuwbouw schuurwoning. 
• Lindenlaan 63 Molenhoek uitbreiden bedrijfsruimte. 

VERLEENDE APV-VERGUNNING
• 21 en 22 juli Vierdaagse activiteiten door Restaria De Plataan, Raadhuisplein Mook.

VERLEENDE GELUIDSONTHEFFING APV
• Geluidsontheffing nabij Rijksweg 74 Mook tijdens doortocht Vierdaagse 22 juli 2022.

ALCOHOLWET
• Vergunning verleend aan Eldorado B.V. , Witteweg 18 Plasmolen.
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Join us laat jongeren meedoen
Vanaf nu is ‘Join us’ in Heumen ook open voor 
jongeren uit gemeente Mook en Middelaar. 
Join us is er voor alle jongeren die op zoek 
zijn naar meer sociale contacten. Wie tussen 
de 12 en 18 jaar oud is kan zich aanmelden. 
Iedere 14 dagen zijn er dan bijeenkomsten in 
het jongerencentrum van Malden van 18.30 
tot 21.30 uur op dinsdag. 

De bijeenkomsten worden begeleid door de 
jongerenwerkers van de gemeente Heumen. 
Tijdens deze bijeenkomsten doen we leuke 
activiteiten samen. In de tussenliggende 
weken is er ruimte om aan te slag te gaan 
met zelf bedachte sociale uitdagingen. Hier-
bij helpen de jongerenwerkers en de andere 
deelnemers. Geïnteresseerd? Kijk dan op 
www.join-us.nu
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