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12 november 2021

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

Vind eenvoudig de juiste hulp
Stel u wilt weten welke mogelijkheden er zijn 
voor maaltijden in onze gemeente. Of: u wilt 
graag lotgenoten ontmoeten, maar weet niet 
zo goed waar te beginnen. Dan is er de sociale 
kaart op MaasBuren.nl. Voor inwoners en profes-
sionals die op zoek zijn naar hulp op het gebied 
van welzijn, wonen en zorg. 

Hoe werkt de sociale kaart?
Het platform MaasBuren.nl wordt in onze ge-
meente door veel inwoners, verenigingen en or-
ganisaties gebruikt. Een van de onderdelen is  
de sociale kaart, waar u (per thema) kunt zoe-
ken naar actieve sociale organisaties in onze ge-
meente en omgeving. U vindt de sociale kaart 
via maasburen.nl/sociale-kaart. In de linker 
kolom kunt u een zoekwoord invullen of een 
thema selecteren. In het voorbeeld is gefilterd 
op “Ontmoeting”. Op de pagina komen dan de 
relevante organisaties in beeld die actief zijn in 
onze gemeente. 
 
17 november: open inloopavond voor organisaties
Om een goedwerkende sociale kaart te kunnen 
bieden aan onze inwoners en professionals, zijn 
we afhankelijk van de organisaties die hierop 
thuishoren en hoe zij hun pagina vullen. Wij 
hebben de organisaties die bij ons bekend zijn 
alvast - met basisinformatie - op de sociale 
kaart gezet. Maar er is nog veel meer te halen 
uit MaasBuren.nl. Organisaties kunnen zelf het 
beheer over hun pagina krijgen en op die ma-
nier producten en diensten onder de aandacht 
brengen, openingstijden toevoegen, berichten 

delen of activiteiten plaatsen op de agenda van 
MaasBuren. 

Wie hierbij hulp nodig heeft, kan op woensdag 17 
november tussen 19.30 en 21.30 uur binnen- 
lopen tijdens de inloopavond in het Gemeen-
schapshuis in Mook. Hier zitten de buurtverbin-
ders klaar om u te helpen. Uiteraard houden we 

ons hierbij aan de geldende coronaregels. Ook 
als uw organisatie nog niet op de sociale kaart 
staat, maar u dit wel graag wilt, bent u van har-
te welkom. 

Wilt u zich aanmelden of wilt u meer informatie? 
Stuur dan een e-mail naar: 
socialekaart@maasburen.nl

De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op onderstaande 
adressen. Aanvullende informatie kunt u vinden 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 Paterserf 70 Molenhoek plaatsen dakkapel op voordakvlak woning.
• Op Bouwsteeg 19 Middelaar voor aanleggen uitweg.

VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING
• Rijksweg 25 Molenhoek plaatsen vier Kleinschalige Toeristische Verblijfs- 
 eenheden bij de woning. 

MELDING SLOOP
• Kerkstraat 7 Mook verwijderen asbest. 

VERLEENDE APV-VERGUNNING
• 31 december 2021 oliebollenactie door Scouting Don Bosco in hele  
 gemeente.
• Plaatsing marktkraam door Spar Molenhoek t.b.v. Kerst 2021, Konings- 
 dag, Bevrijdingsdag, Molenhoekdag en Kerst 2022 in het winkel- 
 centrum Molenhoek. 

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

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

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


