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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

Veel inwoners in onze gemeente helpen een paar 
uur per week een naaste of bekende, die ziek 
of gehandicapt is. Wij willen deze mantelzorgers 
graag in het zonnetje zetten op de Dag van de 
Mantelzorg. 

Mantelzorgers die zijn ingeschreven in onze ge-
meente ontvangen daarnaast een leuke atten-
tie. Zij hebben hierover een brief ontvangen. 
Vergeet het aanvraagformulier niet terug te stu-
ren. Dit kan tot 13 oktober. 

Wij waarderen onze mantelzorgers 

Programma Energiecafé oktober 
Energiecafé Mook en Middelaar geeft advies over en begeleidt inwoners van de gemeente bij 
energie besparen en opwekken.

• 7 oktober  Vraag het de energiecoach. Open inloop, 19.30 - 21.00 uur, Môks Café, Mook
• 11 oktober Vraag het de energiecoach. Open inloop, 19.45 - 21.00 uur, LOP Molenhoek, 
• 30 oktober Kom kijken hoe andere bewoners in de gemeente hun woning hebben verduur-
  zaamd. Van 10.00 tot 16.00 uur. Klimaatweek. 

Kijk voor meer informatie op www.energiecafemookenmiddelaar.nl 

De roostermaker van onze buurtbus kan wel wat 
hulp gebruiken. Buurtbusvereniging Rijk van 
Nijmegen is dan ook op zoek naar een rooster-
maker. Interesse of behoefte aan meer informatie? 
Mail dan naar: 
secr.Buurtbus.RvN@outlook.com

Roostermaker 
Buurtbus gezocht

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

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
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.

BINNENGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
• Op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Mook en Middelaar, sectie 
  E, nummer 274, plaatselijk gelegen aan Groesbeekseweg te Mook (nabij  
 parkeerplaats bij horecagelegenheid ’t Zwaantje), voor het bouwen van  
 een recreatiewoning. 
• Rijksweg te Molenhoek (achter bedrijfspanden Rijksweg 33 en 33a) voor  
 het vestigen van een bakkerij. 

• Muldershofweg 18 Plasmolen verbouwen woning.
• Van Dedemstraat 8 Mook uitbreiden woning.

VAN RECHTSWEGE VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
• Overkwartierstraat 3 te Mook voor een constructieve wijziging in de 
 woning.

VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING
• Wolfkuilseweg 2a (voorlopig) Mook bouwen woning.

MELDING SLOOP
• Middelweg 98 en 100 Molenhoek slopen voormalig garagebedrijf met 
 bedrijfswoning. 
• Muldershofweg 18 Plasmolen verwijderen asbesthoudende materialen 
 uit woning. 


