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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

Bikepark Mook krijgt 3e lijn
Het bikepark op de Zandberg in Mook krijgt dit najaar een 3e lijn, zie de 
globale schets op de foto. Deze zogenoemde Dubbel Zwarte lijn (super 
moeilijk) komt naast de bestaande Rode lijn (moeilijk) en Zwarte lijn (zeer 
moeilijk). Deze uitbreiding valt binnen de in 2018 verleende vergunning 
aan Stichting MTB Routenetwerk Rijk van Nijmegen.

Wat staat er op de planning?
In oktober vindt eerst regulier onderhoud plaats aan de bestaande tracks. 
“Bikers remmen op de meest rare plekken en dat veroorzaakt slijtage.  
We hebben ander materiaal gevonden dat slijtvaster schijnt te zijn en vaker  
wordt gebruikt op dit soort paden als toplaag: Dolomietsplit. 

Dit onderhoud en de 3e track bekostigen we uit de opbrengst van de in-
middels gehouden loterij en dankzij vele sponsoren die de MTB-route en 
het bikepark een warm hart toedragen”, aldus Alex Peters, voorzitter van 
de stichting. Beperkte snoei start in de tweede helft van oktober en de 
daadwerkelijke bouw van de 3e track rond 15 november. 

Programma Energiecafé 
oktober - november - december

Vergeet niet uw energievoucher te besteden vóór 15 december a.s. 

30 oktober
Open huis. Kom kijken hoe andere bewoners in de gemeente hun woning 
hebben verduurzaamd. 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 energiebesparing, 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, 19.45 - 21.00 uur, ’t Zwaantje.
2 december
Vraag het de energiecoach. Open inloop, 19.45 - 21.00 uur, Môk’s Café.
13 december
Vraag het de energiecoach. Open inloop, 19.45 - 21.00 uur, LOP Molenhoek 

Inloopspreekuren van energiecoaches zijn voor alle bewoners, ongeacht de 
locatie.Kijk voor meer informatie op energiecafemookenmiddelaar.nl

Onze ondernemingen maken werk 
van toegankelijkheid
Veel mensen hebben een beperking, waardoor ze hindernissen ervaren als 
ze eropuit gaan. Dus hebben 83 ondernemingen in Mook en Middelaar, 
Berg en Dal, Heumen en Beuningen afgelopen maand werk gemaakt van 
hun toegankelijkheid. Dit gebeurde in het kader van het programma MKB 
toegankelijk van VNO-NCW en MKB Nederland. Ook de Openbare Ruimte is 
gecontroleerd. Deze adviezen worden door de gemeente meegenomen in 
(nabije) toekomstige aanpassingen. 

Speciale app, zelfscan en e-training
Ondernemingen die het keurmerk hebben, zijn zichtbaar in de Ongehin-
derd app en op de website www.ongehinderd.nl. De app is bedoeld om 
mensen met een beperking de juiste informatie te geven over de toegan-
kelijkheid van allerlei locaties in Nederland. Gebruikers kunnen ook zelf 
de toegankelijkheid van locaties beoordelen. 

Wilt u weten hoe het met de toegankelijkheid van uw bedrijf staat? 
Doe de zelfscan op www.mkbtoegankelijk.nl/zelfscan

Ondernemers kunnen ook gebruik maken van de gratis e-training: ‘Een 
gastvrije ontvangst voor iedereen in het Rijk van Nijmegen’, te vinden op 
www.regioambassadeurs.nl. Deze training biedt inzichten, tools en tips 
over het omgaan met gasten die net een andere benadering wensen.

Wethouders van de 4 gemeenten bij de uitreiking van de certificaten. 
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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 gemeente-
huis, informatie over meldingen kunt u ook daar verkrijgen. U moet hier-
voor wel een afspraak maken.
 
BINNENGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
• Overkwartierstraat 3 Mook plaatsen dakkapel op voordakvlak woning.
• Stationsstraat 48 Molenhoek intern wijzigen brandcompartimentering  
 voor toevoegen één extra ruimte/kamer voor cliënten Thomashuis.
 
VERLEENDE APV-VERGUNNING
• 13 oktober 2021 ophangen spandoek jeugdzitting CV Meulenwiekers  
 nabij Basisschool de Grote Lier.
• 28 oktober 2021 plaatsen sandwichborden voor skate clinic voor de 
 jeugd.
• 29 januari bliksemactie door CV de Krölstarte in Middelaar.

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


