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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

Op vrijdagochtend 25 juni a.s. gaat, in verband met corona, de jaarlijkse 
gemeentelijke bijeenkomst voor veteranen en hun partners helaas niet 
door. Dit is jammer want het is een met name door oudere veteranen 
gewaardeerde bijeenkomst. 

Het betreft een jaarlijkse lokale bijeenkomst voor zowel veteranen die 
hebben gediend in voormalig Nederlands-Indië en voormalig Nederlands 
Nieuw-Guinea als veteranen die hebben deelgenomen aan uitzendingen
naar het buitenland en vredesmissies. Dat kunnen sinds enige jaren 
overigens ook veteranen zijn die nu nog in actieve dienst bij defensie zijn. 

Uiteraard hopen we dat volgend jaar deze lokale bijeenkomst voor onze 
veteranen weer gewoon door mag gaan. 

Loket Duurzaam Wonen Plus is van 21 juni tot en met 9 juli 2021 met 
vakantie. We kijken of het loket medio juli weer fysiek kan opengaan. 

Voor actuele informatie: www.duurzaamwonenplus.nl 
Vragen kunt u altijd e-mailen naar: info@duurzaamwonenplus.nl

Mookse veteranenbijeenkomst 2021 gaat niet door

Loket Duurzaam Wonen met vakantie

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

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op onderstaan-
de adressen. Aanvullende informatie kunt u vinden op https://simsite.
mookenmiddelaar.nl/mook-en-middelaar/bekendmakingen_42959/. 
De bekendmakingen liggen 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.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
• Overkwartierstraat 4 Mook plaatsen veranda met inpandig schuurtje en 
 erfafscheiding.
• De Zonneschijn 2 te Molenhoek plaatsen erfafscheiding.

VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
• Rijksweg 16d (voorlopig) Molenhoek bouwen bedrijfswoning. 

• Stationsstraat 4 Molenhoek renoveren woning.
• Gelrestraat 17a te Mook plaatsen dakkapel aan voorzijde woning.

INGETROKKEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
• Rijksweg 16 te Molenhoek bouwen van een zwembad.

MELDINGEN (SLOOP)
• Stationsstraat 4 te Molenhoek asbestverwijdering uit woning.
• Hendrik van Nassaulaan te Mook slopen van ruwwaterkelder.
• Eindweg 3 te Middelaar asbestsanering dakplaten voormalige varkens-
 stal.
• Stiftstraat 20 te Molenhoek asbestverwijdering uit garage.

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


