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15 juli 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

Hoe goed beschermt u uw kind 
tegen criminaliteit?

RIEC Limburg lanceerde in juli 2022 een cam-
pagne gericht op ouders en verzorgers van  
Limburgse jongeren. Ouders kunnen op: 
https://beschermen.crimitest.nl online testen 
hoe goed zij op de hoogte zijn van de manie-
ren waarop jongeren tegenwoordig geronseld 
worden voor ondermijnende criminele activi-
teiten. 

Na de test ontvangen ouders meer informa-
tie en inzicht in de signalen van verschillende  
vormen van ondermijnende criminaliteit. 
Het platform verwijst - indien nodig - naar 
de beschikbare hulppartners. De test is een 
vervolg op het eerste onderdeel van de pre-
ventieve campagne, “Ben jij geschikt om te 
werken als drugscrimineel?”, een online test 
voor jongeren die al 5500 keer werd inge-
vuld. 

Meer informatie / folder- en flyermateriaal is 
op te vragen via: riec-tfjo.limburg@politie.nl 

Programma Energiecafé
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
• 30 juli: 10.30 - 12.00 uur, Digicafé, LOP Molenhoek. 
 Inloop voor hulp bij bestellen van uw € 75 tegoed. 

• 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 
 rekening 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

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

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
• Eindweg 13a Middelaar plaatsen tijdelijke woonunit. 

BUITEN BEHANDELING GELATEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING 
• Meidoornhof 20 Molenhoek plaatsen overkapping en vervangen damwand door een schutting. 

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
• Stationsstraat 32 Molenhoek verbouwen aanbouw. 

VERLEENDE APV-VERGUNNING
• 29 augustus t/m 19 september 2022 plaatsen sandwichborden door Publica buitenreclame  
 voor de Maas clean up dag op 18 september 2022.

Inzameling afval kan afwijken door personele uitdagingen

Werkzaamheden Groenekruisgebouw afgerond

Deze zomer haalt Dar mogelijk op een ander 
moment uw afval op. Al langer ligt er een 
personele uitdaging. Dankzij de inzet van 
ons uitzendbureau Olympia, diverse wer-
vingscampagnes en intensiever contact met 
scholen in de regio heeft Dar dit tot op heden 
kunnen ondervangen. Ook het kantoorperso-
neel springt bij waar dat kan. Toch kan het de 
komende twee maanden voorkomen dat Dar 
op een andere dag gaat inzamelen of dat er 
niet ingezameld wordt. Dar doet er alles aan 
om dit te voorkomen. 

Houd dar.nl en de Dar app in de gaten
Houd de website, afvalkalender en sociale 
media kanalen van Dar goed in de gaten. 
Als die situatie zich voordoet zal Dar dit een 
week van te voren bekend maken. Dar infor-

De asbestwerkzaamheden aan het voormalige gezondheidscentrum aan de Groesbeekseweg 12 /  
Kon. Julianastraat 1 in Mook zijn afgerond en het gebouw wordt nu gesloopt. 

Heeft u vragen n.a.v. deze werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met Van Kesteren via 
het algemene telefoonnummer 024 - 397 54 54.

meert hierover via de afvalkalender, website 
en sociale media. Houd deze kanalen dus 
goed in de gaten. De afvalkalender in de app 
houdt Dar zo up-to-date mogelijk. Ook ligt 
er een calamiteitenplan klaar in het geval de 
uitval zo groot wordt dat niet alle dienstverle-
ning kan doorgaan. Zo verwacht Dar de over-
last tot een minimum te kunnen beperken.

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

Nieuw Gemeentemagazine Mook en Middelaar 2022/2023

Vorige week is bij veel inwoners het nieuwe gemeentemagazine op de deurmat gevallen.  
Met informatie over wat onze gemeente voor u kan betekenen en wat er allemaal te doen is in 
onze gemeente. Heeft u het magazine niet ontvangen (bijvoorbeeld vanwege een brievenbus-
sticker) dan kunt u altijd een exemplaar ophalen op het Gemeentehuis. 

Mist u iets in het nieuwe magazine, dan horen we dat graag. Stuur dan een e-mail naar: 
gemeente@mookenmiddelaar.nl o.v.v. Gemeentemagazine.
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