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2 september 2022

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
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TER SPRAKE

Open Monumentendag
Het Erfgoedplatform Mook en Middelaar orga-
niseert dit jaar voor de eerste keer een Open 
Monumentendag met een fietsroute van 20 
kilometer (met afsteekmogelijkheden) langs 
alle gemeentelijke-, provinciale- en Rijks- 
monumenten van onze gemeente. Een aantal 
van deze monumenten is open voor bezichti-
ging, bij veel andere staan informatiepanelen 
om u meer over hun geschiedenis te vertellen.

Rijk aan geschiedenis
De gemeente Mook en Middelaar is rijk aan 
geschiedenis. Denk aan de Romeinen, de 
Slag op de Mookerheide of de kerken en 
kapelletjes uit ons rijke Roomse verleden. 
Maar ook: de Bovenste Molen, het Jachtslot 
en een aantal historische panden, allemaal 
zijn ze getuigen van een indrukwekkend  
verleden. Kortom, een belevenis om eens  
nader kennis te maken met onze plaatselijke 
geschiedenis door een mooie fietstocht langs 
de nog aanwezige monumenten. 

Kaart met route
Geïnteresseerd? Noteer dan 11 september in 
uw agenda. Op de volgende startplekken ligt 
een uitgebreide kaart met de route en een 
korte informatietekst over alle monumenten 
voor u klaar: bij de O.L.V. van Zeven Smarten- 
kerk Molenhoek, de H. Lambertuskerk in 
Middelaar, bij de kassen van het Jachtslot 
de Mookerheide en de Bovenste Plasmolen 
in Plasmolen, maar ook bij de restaurants  
’t Zwaantje op de Bisselt en bij de Plas- 
molense Hof. 

Voor meer informatie over route en monu-
menten: 
h t t p s : / / m a a s b u r e n . n l / b e r i c h t e n / 
open-monumentendag-2022-mook-en- 
middelaar-zondag-11-september

Even voorstellen: de Wijk GGD
Heeft u zorgen om iemand met onbegrepen 
gedrag? Heeft iemand zorg nodig, maar ver-
mijdt hij dit? Zorgt iemand voor overlast in de 
wijk en begrijpt u zijn gedrag niet? Dan kunt 
u contact zoeken met de wijk GGD. Voor onze 
gemeente: Marieke van Lankveld (GGD Gel-
derland-Zuid) en Michael ter Voort (Ixta Noa). 
Als wijk GGD zijn Marieke en Michael onaf-
hankelijk en makkelijk te benaderen.

“Wij helpen de inwoner én de omgeving”
Marieke en Michael helpen inwoners die 
onbegrepen gedrag vertonen. Ze bespreken 
met deze inwoner wat zijn behoeften zijn en 
wat diegene nodig heeft om zich te kunnen 
redden en zich prettig te voelen. Door snelle 
signalering en een passende aanpak voorko-
men ze dat er problemen ontstaan of situa-
ties verergeren. 

“We doen dit met elkaar”
Samen met naastbetrokkenen en buurt- 
bewoners zoeken Marieke en Michael naar 

een manier om de situatie leefbaar te hou-
den. Ze helpen de omgeving als die zorgen 
heeft of overlast ervaart. Hierbij leggen ze 
verbinding tussen de buurt waarin iemand 
woont en eventueel betrokken organisaties 
zoals de woningcorporatie, huisarts en/of 
GGZ. 

Contact
Heeft u een vraag of wilt u een melding 
doen? Neem dan contact op met Marieke en 
Michael via Meldpunt Bijzondere Zorg: 088 
144 7030 of wijkggd@ggdgelderlandzuid.nl 

Spreekuur 
Heeft u vragen over buurtgenoten met onbe-
grepen gedrag of maakt u zich zorgen over 
iemand? Marieke en Michael denken graag 
met u mee tijdens het wekelijkse spreekuur. 
Iedere woensdag van 12.00 tot 12.30 op het 
gemeentehuis in Mook. 
U kunt zich melden bij de receptie en vragen 
naar de wijk GGD.

Agenda Energiecafé
U kunt als huurder nog steeds uw geschenkbon met een tegoed van € 75 besteden.  
Kom naar het Energiecafé als u:
• (samen met uw buren) een adviesgesprek wilt
• wilt weten hoe u uw energierekening verder kunt verlagen
• hulp zoekt bij het bestellen op www.woonwijzerwinkel.nl 

U kun zich voor meer informatie over deze huurdersactie ook melden via:
menno.arendz@energiecafemookenmiddelaar.nl of 06 54 30 62 48. 

Activiteiten
• 10 september: informatie op de Duurzaamheidsmarkt in Gennep. 
• 11 september: informatie en hulp bij bestellen van uw tegoed van € 75, Molenhoekdag. 
• 12 september: open inloop, vraag het de energiecoach, 19.45 - 21.30 uur, LOP 
 Molenhoek. Ook voor huurders en voor toelichting op de warmtescan. 
• 15 september: thema-avond, 19.15-22.00 uur, De Wieken, Molenhoek.

Kijk voor meer informatie en voor de agenda op: www.energiecafemookenmiddelaar.nl

Zelf (meer) energie besparen? 
Kom langs op de thema-avond

Duurzaamheidsmarkt op 10 september

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

Op 15 september organiseert het Energiecafé Mook en Middelaar in De Wieken een ener-
gie-carrousel boordevol tips over diverse onderwerpen dichtbij huis. Vrijwilligers van het 
Energiecafé laten zien wat er mogelijk is qua energiebesparing en verduurzaming van wo-
ningen. Er is veel ruimte voor vragen. U kunt kiezen uit 7 onderwerpen, die in 4 korte ron-
des aan bod komen. U bent vanaf 19.15 uur welkom om de onderwerpen van uw keuze te 
reserveren. Het programma start om 19.30 uur en duurt tot 22.00 uur. Deelname is gratis.

Zeven onderwerpen
1. Isolatie: het waarom en hoe voor de verschillende onderdelen van de woning.
2. Kierdichting en ventilatie: warmtelekkages opsporen met zogenoemde blowerdoortest.
3. Zonnepanelen, een slimme keuze. Op uw eigen en andermans dak. Beter rendement dan  
 op de bank.
4. Warmtepompen: de voor- en nadelen van diverse typen en waar moet uw woning dan aan  
 voldoen.
5. 20% energie besparen zonder een cent uit te geven. Een voorbeeld uit de gemeente, voor  
 iedereen toepasbaar.
6. Wanneer gaan we in de gemeente van het aardgas af, wat zijn de alternatieve warmte- 
 bronnen voor aardgas en wat betekent dit voor u? 
7. Verduurzamen kost geld. Hoe betaal ik dat allemaal? Subsidies en financieringsmogelijk- 
 heden.

De gemeente Mook en Middelaar is, samen met het Energiecafé Mook en Middelaar en de 
energiecoöperatie Stroom van Hier, aanwezig op de duurzaamheidsmarkt in de gemeente 
Gennep.

Tijdens de markt zijn meerdere bedrijven en organisaties uit de regio aanwezig die u 
kunnen vertellen over duurzamer wonen en leven: het besparen van energie, isoleren,  
zonne-energie en elektrisch rijden. Bij de kraam van de gemeente kunt u terecht voor al uw 
vragen en opmerkingen over duurzaamheid in de gemeente Mook en Middelaar.

Locatie en informatie
De markt vindt plaats op 10 september 2022 van 11.00 tot 16.00 uur op het Ellen  
Hoffmannplein in Gennep. Wilt u alvast weten welke kramen er zijn? Kijk dan op: 
www.gennep.nl/open-dag-gemeentekantoor-en-duurzaamheidsmarkt
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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 hiervoor wel een afspraak 
maken. Met betrekking tot aanvragen omgevingsvergunning dient u er rekening mee te houden 
dat wij alleen inzage verschaffen in het ingediende aanvraagformulier omdat de onderliggende 
stukken vaak nog niet compleet of definitief zijn en nog kunnen wijzigen. Deze stukken kunt u 
inzien op het moment dat we een beslissing hebben genomen op de aanvraag.

BINNENGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
• Oude Bovensteweg 12 Molenhoek kappen zomereik.

BUITEN BEHANDELING GELATEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING 
• De Bongerd 95 Molenhoek plaatsen container. 

MELDING SLOOP
• Kleineblokstraat 5 Mook asbestverwijdering golfplaten van dak carport. 

VERLEENDE APV-VERGUNNING
• 18 September 2022 kermis in Middelaar door Dorpsraad Middelaar-Plasmolen.

VERLEENDE GELUIDSONTHEFFING APV
• Voor het produceren van extra geluid tijdens de kermis in Middelaar op 18 september  
 2022 te Middelaar.

MELDING APV
• Burendag te Middelaar door buurtvereniging de Broekske op 24 september 2022.
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Kijk niet weg! Maak een vuist tegen criminele activiteiten

Een veilige omgeving is helaas niet altijd vanzelfsprekend. Ook in Noord-Limburg infiltreren 
criminelen en vinden activiteiten plaats die het daglicht niet kunnen verdragen. Alleen door 
samen een vuist te maken tegen criminaliteit zijn we in staat om dit probleem aan te pakken! 

Meer informatie
Wilt u meer weten over ondermijning, kom dan langs bij de voorlichtingsstand op de  
Duurzaamheidsmarkt in Gennep (10 september) of op Molenhoekdag (11 september). 
Of: neem een kijkje op:
 https://rn-l.nl/project/kijk-niet-weg-een-vuist-tegen-criminele-activiteiten
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