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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

2 december
Vraag het de energiecoach. Open inloop Môk’s 
Café, 19.45 - 21.00 uur. 

Inloop spreekuren van energiecoaches zijn 
voor alle bewoners, ongeacht de locatie.
Kijk voor meer informatie op: 
www.energiecafemookenmiddelaar.nl 

Programma Energiecafé oktober - november

Energiecafé supporter Nationale Klimaatweek – Doe ook mee!

Energiecafé Mook en Middelaar helpt inwoners 
van de gemeente bij besparen en opwekken 
van energie.

30 oktober
Open huis. Kom kijken hoe andere bewoners 
in de gemeente hun woning hebben verduur-
zaamd. Van 10.00 tot 16.00 uur. Een route 
langs 6 woningen. Klimaatweek van 28 oktober  
- 5 november. 

3 november 
Informatieavond, met humor: tips en trucs 
voor energie besparen, je kosten verlagen, je 
woning gereed maken voor aardgasvrij. 
Door besparingsguru Rick van de Westerlaken. 
Locatie: Môk’s Café, 19.30 uur.

8 november
Vraag het de energiecoach. Open inloop, 19.45 
- 21.00 uur, LOP Molenhoek. 

24 november
Vraag het de energiecoach. Open inloop De Bis-
selt, 19.45 - 21.00 uur in ‘t Zwaantje.

Nationale Klimaatweek 2021
Van 28 oktober tot en met 5 november is de 
Nationale Klimaatweek. In die week laat het 
hele land zien wat er al gebeurt om slimmer 
energie op te wekken en meer klimaatbewust 
te leven en werken. We staan stil bij de kli-
maatdoelen en hoe we elkaar kunnen helpen 
om de volgende stap te zetten. Als we met 
z’n allen iets doen, verlagen we samen de 
CO2-uitstoot en zorgen we voor een beter toe-
komstbestendig klimaat. 

Energiecafé = Klimaatsupporter
Gemeente Mook en Middelaar heeft de ambi-
tie om in 2030 energieneutraal te zijn. Dit be-
tekent dat we in de gemeente evenveel energie 
opwekken als verbruiken. Dit is een grote uit-
daging die inzet vraagt van iedereen: Samen 
sterk voor duurzaaMM.
Of we nu grote of kleine stappen zetten, bij 
Energiecafé Mook en Middelaar zijn wij er-
van overtuigd dat alle beetjes helpen en dat 

we ons daar samen sterk voor moeten maken. 
Daarom zijn wij supporter van de Klimaatweek 
en organiseren we tijdens de Nationale Klimaat-
week een aantal leuke en interessante activi-
teiten, zoals een duurzame huizenroute en een 
boeiende presentatie over de winst van eenvou-
dige energiebesparingen. Doet u ook mee?

Programma Energiecafé
Zaterdag 30 oktober - Duurzame huizenroute
Bezoek een duurzaam huis in uw buurt en 
ontdek hoe u uw woning energiezuiniger kunt 
maken. U kunt veel leren van dorpsgenoten die 
al stappen hebben gezet om hun huis te ver-
duurzamen. Ieder op een eigen manier en met 
verschillende oplossingen. Zes bewoners stellen 
hun woning open en vertellen u graag hoe zij te 
werk zijn gegaan. Ga op pad, bezoek een huis, 
of volg de hele route.

Op www.energiecafemookenmiddelaar.nl vindt 
u alle huizen die u kunt bezoeken tijdens de 
duurzame huizenroute.

Woensdag 3 november - De winst van eenvoudige 
energiebesparingen, presentatie door Rick van 
de Westelaken
Er zijn allerlei dingen die u kunt doen om ener-
gie te besparen: isoleren, het vervangen van 
enkel of dubbel glas, zonnepanelen aanschaf-
fen of een warmtepomp. Maar ook eenvoudi-
ge en goedkope keuzes besparen energie en 
leveren winst op voor portemonnee en milieu. 
Rick van de Westelaken vertelt u tijdens zijn 
presentatie hoe hij energiebesparingen heeft 
doorgevoerd in zijn eigen woning: Wat werkt 
goed en wat is onzin? En hoe u daarmee voor-
deel kunt halen. 

Dit mag u niet missen!
Rick is in het dagelijks leven werkzaam als 
ICT‘er. In zijn vrije tijd laat hij zich horen op 
het populaire YouTube-kanaal Ketel Klets, 
waar hij de kijkers op geheel eigen wijze bij-
praat over energiezaken. 
Datum: woensdag 3 november - Tijd: 20.00-
22.00 uur - Locatie: ’t Môks Café - Groes-
beekseweg 3 in Mook.
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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 verkrij-
gen. U moet hiervoor wel een afspraak maken.

VERLEENDE APV-VERGUNNING
• 6 en 7 november 2021 rommelmarkt in Mook door Harmonie Erica.
• 21 november 2021 intocht Sinterklaas in Middelaar.
• 21 november 2021 intocht Sinterklaas in Mook.
• 18 december 2021 lichtjesoptocht door Werkgroep Lichtjesoptocht  
 Middelaar.
• 28 februari 2022 carnavalsoptocht door CV de Meulenwiekers Molen- 
 hoek.
• 27 maart 2022 rommelmarkt door CV de Meulenwiekers Molenhoek.

VERLEENDE GELUIDSONTHEFFING APV
• 6 en 7 november 2021 aan Harmonie Erica voor rommelmarkt in  
 Mook.

VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING
• Rijksweg 6d (voorlopig) Molenhoek bouwen van woning.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
• Ringbaan 50 Molenhoek plaatsen nieuw kozijn in zijgevel woning.

MELDING SLOOP
• Op Eindweg 9, 11 en 13 Middelaar slopen varkensstallen, woning en  
 schuren. 

VERKEERSBESLUIT AANGEVRAAGD
• Parkeerterrein Singel 1 t.b.v. laadpalen te Molenhoek.

APV 2021 DOOR DE RAAD AANGENOMEN 
In zijn vergadering van 30 september 2021 heeft de raad de Algemene 
plaatselijke verordening gemeente Mook en Middelaar 2021 aangeno-
men. In deze nieuwe versie van de APV heeft de raad onder meer beslo-
ten dat het afsteken van vuurwerk rond oud en nieuw in de hele gemeen-
te verboden is. Het verbod is niet van toepassing op vuurwerk dat zeer 
weinig gevaar en een te verwaarlozen geluidsniveau oplevert en bestemd 
is voor gebruik in een besloten ruimte, inclusief vuurwerk dat bestemd is 
voor gebruik binnenshuis (zgn. fop- en schertsvuurwerk). De verordening 
is digitaal raadpleegbaar via https://lokaleregelgeving.overheid.nl maar 
kunt u ook komen inzien op het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 6 
te Mook. De verordening is in werking getreden 1 dag na publicatie (op 6 
oktober jl.) in het elektronisch gemeenteblad.

MANDAATBESLUIT VOOR HET HANDHAVEN VAN DE REGELS OMTRENT EET- 
EN DRINKGELEGENHEDEN EN CORONATOEGANGSBEWIJZEN DOOR DE BUR-
GEMEESTER VASTGESTELD 
Op 7 oktober 2021 heeft de burgemeester mandaat verleend aan de ge-
meentelijke toezichthouders om aanwijzingen te geven aan de beheerders 
van eet- en drinkgelegenheden indien zij de regels omtrent het controle-
ren van de Coronatoegangsbewijzen overtreden. In het uiterste geval zijn 
de toezichthouders ook bevoegd om namens de burgemeester een last 
onder dwangsom op te leggen. Het mandaatbesluit is digitaal raadpleeg-
baar via https://lokaleregelgeving.overheid.nl maar kunt u ook komen 
inzien op het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 6 te Mook. Het man-
daatbesluit is in werking getreden 1 dag na publicatie in het elektronisch 
gemeenteblad.  
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