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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

Gemeentewebsite heeft voorleesfunctie
De gemeentelijke website heeft voortaan een 
voorleesfunctie. Voor mensen met een lees-
beperking. Maar ook voor wie liever luistert 
dan leest. Voortaan staat op iedere pagina 
van onze website rechts in beeld een blokje 
met de tekst “Lees voor”. Als u daarop klikt 
wordt de tekst van de pagina voorgelezen. 
 
Iedereen moet kunnen meedoen
Een voorleesfunctie is niet verplicht. Maar 
wij vinden het als gemeente belangrijk dat 
iedereen mee kan doen. Daarom zetten we 
de voorleesfunctie op de website. We zorgen 
voor een website die digitaal toegankelijk is, 
zodat de voorleesfunctie de informatie op de 
juiste manier voorleest. 

Eenmalige energietoeslag 2022 wordt hoger

De energieprijzen zijn flink gestegen. Daar 
heeft iedereen in Nederland mee te maken. 
Maar mensen met een laag inkomen worden 
extra hard getroffen. Voor hen is de eenmalige 
energietoeslag 2022.

Hoeveel is het?
De eenmalige energietoeslag was eerst 
€ 800 per huishouden, maar dat is nu  
€ 1.300 per huishouden.

Niet aanvragen
Als u al een eenmalige energietoeslag van 
€ 800 heeft ontvangen, dan hoeft u niets 
aan te vragen. U krijgt vanzelf een brief en 
een nabetaling van € 500. De betaling volgt 
zo snel mogelijk, maar u ontvangt de € 500 
uiterlijk 31 oktober 2022.

Wel aanvragen; vanaf 15 oktober 2022
Alle andere mensen met een laag inkomen 
moeten wel een aanvraag indienen; ook de 
huishoudens met kostendelende medebewo-
ners. Wij beoordelen of u aan de eisen vol-

doet. Heeft u recht op de eenmalige toeslag 
dan betalen we deze zo spoedig mogelijk uit.
U kunt vanaf 15 oktober 2022 een aanvraag 
doen. Daarvoor gebruikt u het formulier dat 
op onze website staat.

Voorwaarden
Er geldt een aantal voorwaarden:
1. u betaalt zelf de rekening voor de energie  
 (gas en elektra);
2. u heeft een laag inkomen.

Met een laag inkomen bedoelen wij een inko-
men dat lager is dan 120% van de bijstands- 
norm. Voor een alleenstaande (ouder) is dat 
€ 1.244,55 en voor gehuwden € 1.777,92 
netto per maand zonder vakantiegeld.
Voor mensen die ouder zijn dan de AOW-leef-
tijd liggen de inkomensgrenzen iets hoger. 
Dat is € 1.367,98 voor een alleenstaande en 
€ 1.854,87 voor gehuwden.

Geen vermogenstoets
Bij het beoordelen van het recht op de energie- 

toeslag kijken we niet naar uw vermogen. 
Dus spaargeld, een auto, eigen huis of waar-
devolle bezittingen tellen niet mee.

Geen recht
U heeft geen recht op een toeslag als u:
• in een inrichting woont;
• geen vaste woon- of verblijfplaats heeft;
• bij ons staat ingeschreven met een brief- 
 adres;
• jonger bent dan 21 jaar;
• jonger bent dan 27 jaar en aanspraak  
 heeft op studiefinanciering.

Studenten
Studenten zijn uitgesloten van de energie-
toeslag. De rechtbank in Arnhem deed een 
uitspraak dat uitsluiting van studenten niet 
mag. Gemeenten zijn nu in overleg met het 
Ministerie om een goede landelijke regeling 
voor studenten te treffen. Zolang er geen 
duidelijkheid is kunnen studenten geen aan-
vraag indienen.

Agenda Energiecafé

Tegoedbon 75 euro
Bent u huurder in onze gemeente en heeft u de geschenkbon van de Woonwijzerwinkel nog 
niet besteed? De mensen van het Energiecafé helpen u graag. Kom 10 of 29 oktober langs 
bij het LOP of meld u voor meer informatie via:
menno.arendz@energiecafemookenmiddelaar.nl of (06) 54 30 62 48. 
 
Agenda 
• 10 oktober: 19.45 - 21.30 uur, LOP Molenhoek 
• 29 oktober, 10.30 - 12.00 uur, open inloop speciaal voor huurders
• 29 oktober: open dag van woningen met lage energierekeningen die op weg zijn naar  
 “aardgasvrij”. Stel uw vragen over hoe zij dat doen aan buurtgenoten. 
• 3 november: thema-avond 

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

Hulp nodig?
Vindt u het lastig om de aanvraag te doen? 
Dan kunt u hulp vragen aan familie of vrien-
den. Is er niemand die u kan helpen, dan 
kunt u terecht bij de formulierenbrigade van 
SSHB. Dat is gratis. Meer informatie hierover 
kunt u krijgen per telefoon op nummer (06) 
23 84 29 64 of kijk op:
www.sshbsupport.nl/formulierenspreekuur

Zorgen over geld
Heeft u zorgen over uw geld; kunt u maar 
moeilijk rondkomen? Dan kunt u hulp vra-
gen bij SSHBsupport. Die hulp is ook gratis. 
Meer informatie bij Ida Egberink (06) 30 00 
60 35. Of kijk op de website: 
www.sshbsupport.nl

Vragen?
Heeft u nog andere vragen, stuur dan een 
e-mail naar: 
werkeninkomen@mookenmiddelaar.nl 
of neem contact op met het KlantContact-
Centrum via (024) 696 9111.

Themabijeenkomst ‘Angst’ 
op dinsdag 11 oktober 19.30 - 21.30
• Wat zijn uw ervaringen met angst?
• Hoe gaat u hiermee om?
• Wat betekent angst voor u?

Wilt u graag anderen ontmoeten en gezamenlijk ervaringen en gedachten uitwisselen over dit 
thema? Kom dan naar deze themabijeenkomst in Molenhoek! De bijeenkomst wordt geleid 
door een ervaringsdeskundige.

Programma
19.30 uur: Welkom bij de bijeenkomst
19.45 uur: Ervaringen uitwisselen over het thema angst
21.20 uur: Afronding

Locatie en adres
De bijeenkomst vindt plaats in Gemeenschapshuis 
De Wieken, Esdoornlaan 5, Molenhoek.

Iedere maand een themabijeenkomst
Iedere maand organiseren we een themabijeenkomst. 
Onderwerpen zijn bijvoorbeeld (ont)moeten, zingeving, 
schaamte, kwetsbaarheid, rouw en verlies, mentaal 
gezond zijn. Maar geef vooral ook zelf aan waar u het 
over wilt hebben!

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan deze themabijeen-
komst.

Nadere informatie
Hiervoor kunt u terecht bij Jeroen via:
jeroen@ixtanoa.nl of via (06) 25 33 96 98.

https://maasburen.nl/pagina/energiecafe
https://www.sshbsupport.nl/formulierenspreekuur/
https://www.sshbsupport.nl
mailto: werkeninkomen@mookenmiddelaar.nl
mailto: jeroen@ixtanoa.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 gemeente-
huis, informatie over meldingen kunt u ook daar verkrijgen. U moet hiervoor wel een afspraak 
maken. Met betrekking tot aanvragen omgevingsvergunning dient u er rekening mee te houden 
dat wij alleen inzage verschaffen in het ingediende aanvraagformulier omdat de onderliggende 
stukken vaak nog niet compleet of definitief zijn en nog kunnen wijzigen. Deze stukken kunt u 
inzien op het moment dat we een beslissing hebben genomen op de aanvraag.

BINNENGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
• Muldershofweg 7 Plasmolen uitbreiden ijssalon en renoveren bovenwoning. 

VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING
• Hoek Kerkstraat en Rijksweg (ongenummerd) voor de bouw van een woning met inrit/uitweg. 

VERLEENDE APV-VERGUNNING
• 20 november 2022 intocht Sinterklaas Middelaar.
• Plaatsen sandwichborden van 21 november t/m 5 december door Esh Media namens  
 Stichting ‘Wat kies jij’.
• 1 t/m 31 december 2022 plaatsing oliebollenkraam op Raadhuisplein te Mook.

MELDING SLOOP
• Lodewijkstraat 32 Mook sanering van asbesthoudende golfplaten uit de betonvloer. 

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

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

De raadsvergadering van 29 september 
gemist? U kunt deze terugluisteren via de 
volgende link: https://bit.ly/3EcEBi2

U vindt hier ook wat er besloten is op 
de verschillende onderwerpen, zoals het 
vervangen van de lichtinstallatie bij  
Astrantia en het bestuurlijk opschorten  
van de “verkenning locaties huisvesting  
Oekraïense vluchtelingen, statushouders  
en eigen inwoners”.

Aanmelden papieren afvalwijzer 2023
Op de Dar app en op www.dar.nl/afvalwijzer 
vindt u uw ophaaldagen en alle informatie 
over afval. Zet u de meldingen in de Dar app 
aan? Dan krijgt u een melding bij belangrijk 
nieuws en wanneer Dar uw afval ophaalt. We 
informeren u graag op deze digitale manier. 
Daarom krijgt u niet meer standaard een pa-
pieren afvalwijzer. Heeft u de afvalwijzer van 
2023 graag op papier? Eind dit jaar kunt u 
deze gemakkelijk zelf downloaden en printen. 

Wilt u dat Dar u de papieren afvalwijzer van 
2023 toestuurt? Meld u dan uiterlijk 31 ok-
tober 2022 aan via www.dar.nl/afvalwijzer   

https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad
https://bit.ly/3EcEBi2
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