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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

Wat is het Sociaal Team?
Heeft u of uw gezin ondersteuning nodig, zoals bijvoorbeeld jeugdzorg of 
hulp in de opvoeding? Of bent u op zoek naar een dagbesteding of hebt u 
een rolstoel nodig? Dan kunt u terecht bij het Sociaal Team. Het Sociaal 
Team is er voor iedereen die ondersteuning nodig heeft.

Op maandag, woensdag en donderdag telefonisch bereikbaar
Het Sociaal Team is op maandag, woensdag en donderdag tussen 10.00 
en 12.30 uur telefonisch bereikbaar via 024 - 696 91 11. Op het moment 
dat het Sociaal Team niet bereikbaar is, wordt er door het KlantContact-
Centrum van de gemeente Mook en Middelaar een terugbelnotitie ge-
maakt. U wordt zo snel mogelijk teruggebeld.

Ook bereikbaar per e-mail
U kunt ook een e-mail sturen naar sociaalteam@mookenmiddelaar.nl

Aanpassing telefonisch spreekuur Sociaal Team

De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op onderstaande 
adressen. Aanvullende informatie kunt u vinden op www.mookenmiddelaar.nl/ 
actueel/bekendmakingen. De bekendmakingen liggen 6 weken ter inzage 
in het KlantContactCentrum van het gemeentehuis, informatie over meldin-
gen kunt u ook daar verkrijgen. U moet hiervoor wel een afspraak maken.

BINNENGEKOMEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
• In de openbare groenstrook ter hoogte van St. Adelbertstraat 2 t/m 20  
 te Mook voor het kappen en vervangen van 4 berken.
• De Toverdans 8 te Molenhoek voor het plaatsen van een schutting in de  
 achtertuin.
• Oude Bovensteweg 15 te Molenhoek voor het plaatsen van een poort in  
 de haag.
 
MELDING (SLOOP)
• Stationsstraat 4 te Molenhoek voor asbestverwijdering uit de schuur.
 
ALGEMEEN AANWIJZINGSBESLUIT EN NADERE REGELS APV 2020 DOOR 
BURGEMEESTER EN COLLEGE GEWIJZIGD VASTGESTELD 
In hun gezamenlijke vergadering van 2 februari 2021 hebben de burge-
meester en het college van burgemeester en wethouders het Algemeen 
aanwijzingsbesluit en nadere regels APV 2020 gewijzigd vastgesteld. 
Door dit besluit wijzigt artikel 16, eerste lid, van het Algemeen aanwij-
zingsbesluit en nadere regels APV 2020. 

De wijziging houdt in dat de parkeerplaats langs de Rijksweg N271 tussen  
hectometerpaal 118,9 en hectometerpaal 119,2 (zuidzijde) is toegevoegd 
aan de parkeerplaatsen waar het, in verband met het uiterlijk aanzien van 
de gemeente, verboden is vrachtwagens, opleggers en/of aanhangers te 
parkeren. Het aanwijzingsbesluit en de nadere regels APV 2020 is digi-
taal raadpleegbaar via www.officielebekendmakingen.nl maar kunt u ook 
komen inzien op het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 6 te Mook. 
Het gewijzigde aanwijzingsbesluit en de nadere regels APV 2020 is in 
werking getreden 1 dag na publicatie in het elektronisch gemeenteblad. 

Op maandag 15 en dinsdag 16 februari is het gemeentehuis gesloten. 
Op maandag 15 februari kan van 09.00 tot 10.00 uur wél aangifte voor 

geboorte en overlijden worden gedaan. 

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

Gemeentehuis gesloten

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

Neemt u voor het nieuws rondom het coronavirus regelmatig een 
kijkje op onze website: www.mookenmiddelaar.nl/corona. 

U treft daar veel antwoorden op vragen aan.

Informatie Corona virus


