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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

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 papieren afvalwijzer. 

Heeft u de afvalwijzer van 2022 graag op pa-
pier? Eind dit jaar kunt u deze makkelijk zelf 
downloaden en printen. Wilt u dat Dar u de pa-
pieren afvalwijzer van 2022 toestuurt? Meld u 
dan uiterlijk 31 oktober 2021 aan via:
www.dar.nl/afvalwijzer  

Aanmelden papieren afvalwijzer 2022

Formulierenbrigade helpt inwoners met invullen formulieren
Het komt regelmatig voor dat inwoners moeite hebben om een formulier in te vullen. Is dat bij u 
het geval, dan kunt u terecht bij de formulierenbrigade.

Spreekuur
De formulierenbrigade houdt iedere maand een spreekuur. In verband met de coronamaatre-
gelen is dit (nog) op afspraak. U kunt daarvoor bellen naar 06 - 23 84 29 64. Tot en met de 
maand december 2021 zijn nog de volgende spreekuren gepland:

 Plaats Datum Tijd
 ’t LOP, 7 oktober Steeds van 17.00 tot 19.00 uur
 Prinsenweg 3c 4 november
 Molenhoek 2 december
  30 december

U kunt als inwoner van Mook en Middelaar ook op de spreekuren in Malden en Groesbeek terecht: 

 Plaats Datum Tijd
 Op de Heuvel 30 september Steeds van 11.00 tot 14.00 uur
 Ericastraat 39 14 oktober
 Groesbeek 28 oktober
  11 november
  25 november
  9 december
  23 december

 Maldensteijn 23 september Steeds van 11.00 tot 14.00 uur
 Kerkplein 8 21 oktober
 Malden 18 november
  16 december

Wat voor soort hulp?
De hulp van de formulierenbrigade is bedoeld voor inwoners met (fi nanciële) vragen of moeite 
met het begrijpen en lezen van (online) formulieren. Het gaat dan bijvoorbeeld om formulieren 
voor tegemoetkoming in de kosten van een sport of een lidmaatschap, kwijtschelding van de 
gemeentelijke belastingen of om het aanvragen van een toeslag bij de Belastingdienst. 
De vraag moet in principe opgelost kunnen worden met één afspraak.
U kunt de formulierenbrigade bereiken per telefoon op 06 - 23 84 29 64 of kijk op de website 
www.sshbsupport.nl/formulierenspreekuur

Meer hulp nodig?
Voor mensen die meer hulp nodig hebben, is er SSHB support. Die biedt begeleiding bij 
thuisadministratie of bij vragen over schulden. U kunt de coördinator van SSHB support berei-
ken per telefoon op 06 - 30 00 60 35 of kijk op de website www.sshbsupport.nl

Stoppen met roken kan lastig zijn. Toch weten 
we uit ervaring dat het kan. Zelfs als je heel veel 
rookt. Of al heel lang rookt. De afgelopen jaren 
hebben meer dan 300.000 rokers met elkaar be-
wezen dat Stoptober werkt. Hoe dat kan? Kort 
gezegd: door het samen te doen.

De afgelopen jaren hebben geleerd dat die posi-
tieve aanpak, de steun via de app én van andere 
stoppers het verschil maken. Je staat er nooit 
alleen voor. Bovendien zijn 28 dagen goed te 
overzien. En wist je dat je na die 28 dagen vijf 
keer meer kans hebt om blijvend te stoppen? 
Dat verklaart het succes van Stoptober.
Wil je meedoen? Meld je dan aan via de site 
www.wequit.nl/stoptober

Stoptober: 
stoppen met roken

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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Nieuw Mobiliteitsteam om mensen zo snel mogelijk aan 
werk te helpen

Gratis cursus eerste hulp bij psychische problemen 
bij jongeren 

Themabijeenkomst 
ervaringsverhalen

Mensen uit de gemeente Mook en Middelaar 
die na 12 maart 2020 hun baan zijn verloren 
of dreigen kwijt te raken, en moeite hebben om 
zelf werk te vinden, kunnen voortaan terecht 
bij Mobiliteitsteam Rijk van Nijmegen. De be-
doeling is de werkloosheid te voorkomen of zo 
kort mogelijk te laten duren. Met hun aanpak 
zorgt het Mobiliteitsteam voor meer kansen voor 
werkzoekenden en een betere match met het  
beschikbare werk in de regio.

Samenwerking
Mobiliteitsteam Rijk van Nijmegen is een samen- 
werking tussen zeven regiogemeenten, Werk- 
Bedrijf Rijk van Nijmegen, UWV, vakbonden 
(CNV, FNV, VCP/de Unie), werkgeversorgani-
satie VNO-NCW, Leerwerkloket, S-BB en on-
derwijsinstellingen HAN en ROC Nijmegen. Zij 
bundelen in Mobiliteitsteam Rijk van Nijmegen 
hun krachten en expertises. 

Maatwerk
Het team biedt maatwerktrajecten om werkzoe-
kenden en zzp-ers naar (ander) werk te bege-
leiden. Afhankelijk van de persoonlijke situatie 
maken we samen een plan op maat. Denk hier-

In oktober en november wordt in onze gemeen-
te een CURSUS YOUTH MENTAL HEALTH FIRST 
AID gegeven. U kunt zich voor deze cursus op-
geven. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Wat is YMHFA?
De cursus ‘Eerste hulp bij psychische proble-
men bij jongeren’ is een internationaal erken-
de cursus, waarin je leert hoe je eerste hulp 
kunt bieden aan jongeren met (beginnende) 
psychische problemen of aan jongeren die in 
een crisis verkeren. In de cursus krijg je infor-
matie over veel voorkomende psychische aan-
doeningen bij jongeren en leer je hoe je het 
gesprek met een jongere kunt aangaan waar-
van je vermoedt dat deze psychische proble-
men heeft. Ook leer je hoe je kunt handelen 
wanneer een jongere in een crisis verkeert. 

Voor wie?
De cursus is bedoeld voor iedereen, maar 
in het bijzonder voor mensen met weinig of 
geen kennis van de GGZ (geestelijke gezond-
heidszorg), die tijdens hun werk of vrijwilli-
gerswerk te maken krijgen met adolescenten 
met psychische problemen. Er worden geen 
specifieke eisen gesteld aan mensen die deel 
willen nemen. De training wordt gegeven door 
gecertificeerde trainers. Wanneer de cursus 
met goed gevolg is afgelegd en bij volledige 
deelname ontvangen de deelnemers een cer-
tificaat en worden ze voor 3 jaar geregistreerd 
als First Responder YMHFA. 

De gemeente organiseert samen met Ixta Noa 
bijeenkomsten rondom psychische gezondheid. 
Op 28 september staat de themabijeenkomst 
Ervaringsverhalen gepland.

- Heeft u ervaring met een psychische kwets-
 baarheid?
- Bent u benieuwd naar de weg die anderen  
 naar herstel hebben bewandeld?

Kom dan naar deze themabijeenkomst. Twee 
ervaringsdeskundigen vertellen hun ervarings-
verhaal. Daarna is er ruimte om in gesprek te 
gaan.  

Tijd en locatie
Dinsdag 28 september van 19.00 tot 21.00 uur 
in ‘t Môks Café, Groesbeekseweg 3 te Mook.

Kosten en aanmelden
Er zijn geen kosten verbonden aan deze thema-
bijeenkomst. U kunt zich aanmelden via: 
Astrid@ixtanoa.nl of via 06 - 15 45 68 61.

Geplande bijeenkomsten
De komende maanden staan er meer bijeen-
komsten op de agenda. We houden u hiervan 
op de hoogte.
• Dinsdag 26 oktober: 19.00 - 21.00 uur. 
 Thema ‘Open over psychische kwetsbaarheid’
• Dinsdag 30 november: 19.00 - 21.00 uur.  
 Thema ‘Psychische gezondheid’
• Dinsdag 28 december: 19.00 - 21.00 uur.   
 Thema ‘Feestdagen’

bij aan loopbaanadvies, (om)scholing, scholing 
via praktijkleren in het MBO of bijvoorbeeld 
hulp bij schulden. Ook werkgevers helpen we 
graag op weg. Mobiliteitsteam Rijk van Nijme-
gen adviseert en ondersteunt bij vraagstukken 
zoals niet voldoende werk voor personeel of het 
vinden van het juiste personeel. 

Aanvullend sociaal pakket
Het kabinet kondigde al eerder een aanvullend 
sociaal pakket aan om mensen die als gevolg 
van de coronacrisis in onzekerheid zitten nieuw 
perspectief te bieden. Regionale mobiliteits-
teams spelen hier een belangrijke rol in. Nu de 
algemene steunpakketten vanaf 1 oktober aflo-
pen, is de verwachting dat er meer mensen en 
werkgevers een beroep gaan doen op de regio-
nale mobiliteitsteams.

Meer informatie
Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met 
Mobiliteitsteam Rijk van Nijmegen. Dit kan via 
info@mobiliteitsteam-rvn.nl of lees alles rustig 
terug via www.mobiliteitsteam-rvn.nl. U kunt 
hen ook volgen op LinkedIn, Facebook en In-
stagram.

Wanneer?
datum tijd
• 21 oktober 16.30 tot 20.00 uur
• 28 oktober    16.30 tot 20.00 uur
• 4 november 16.30 tot 20.00 uur
• 11 november    16.30 tot 20.00 uur

De cursus duurt 4 avonden. Als u zich voor 
deze cursus aanmeldt, dan wordt verwacht 
dat u alle genoemde 4 avonden aanwezig 
bent. Voor soep en een broodje wordt gezorgd. 

Waar?
De cursus wordt gegeven in Mook en Midde-
laar in MFC De Koppel, Dorpsstraat 45, Mid-
delaar.

Deelnemen?
U kunt zich aanmelden via de website van 
MHFA Nederland: https://mhfa.nl/cursus
Plaatsing gebeurt op volgorde van  aanmel-
ding. Dus heeft u interesse, geef u dan snel op! 

Meer informatie?
In de folder op onze website: 
www.mookenmiddelaar.nl vindt u meer infor-
matie. Als u vragen heeft kunt u bellen naar 
06 - 50 00 73 50.
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WAAROVER PRATEN WIJ

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

RAADSVERGADERING
In de raadsvergadering van 30 september worden de volgende onderwerpen 
behandeld:
• Wijziging APV Mook en Middelaar i.v.m. lokaal vuurwerkverbod
• Aanpassen APV 2020
• Bezwaarschrift Groene Metropoolregio
• Financiering Maasheggen
• Opties Grondstoffenplan
• Luierinzameling
• Vaststellen Nadeelcompensatieverordening 2022
• Afscheid raadslid de heer Tonnaer
• Toelaten raadslid de heer Scheltinga

Aanmelden voor bijwonen vergadering
De raadsvergadering vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, 
Raadshuisplein 6 in Mook. U kunt de vergadering bijwonen. In verband met 
de coronamaatregelen vragen wij u om uzelf aan te melden voor het bijwo-
nen van de vergadering. Uw aanmelding zien we graag vóór dinsdag 28 sep-
tember om 12.00 uur via grifier@mookenmiddelaar.nl tegemoet.

Uitzending vergadering
Het geluid van de raadsvergadering wordt live uitgezonden. Ga hiervoor naar 
mookenmiddelaar.nl/gemeenteraad voor agenda’s, stukken.

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 onderstaan-
de adressen. Aanvullende informatie kunt u vinden op https://simsite.
mookenmiddelaar.nl/mook-en-middelaar/bekendmakingen_42959/ of op 
www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad. De bekendmakingen lig-
gen 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.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
• Groesbeekseweg 106 Mook ombouwen van 3 vergaderzalen naar 
 3 hotelkamers.


