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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

INFORMATIEPAGINA

TER SPRAKE

Lokaal energie opwekken 
dankzij Stroomvanhier

Zet u in voor DuurzaaMM en word energiecoach

In Mook en Middelaar is in juni 2021 de co- 
operatie Stroomvanhier opgericht. Een in-
wonerscollectief om duurzame zonnestroom 
op te wekken. Gesteund door de gemeente. 

Rundveestal in Molenhoek
In de eerste helft van 2022 zal Stroomvan-
hier in samenwerking met een veehouder 
180 zonnepanelen op het dak van een rund-
veestal in Molenhoek plaatsen. De panelen 
gaan elektriciteit leveren aan het openbare 
net. De coöperatie heeft voor deze installa-
tie subsidie van de Rijksoverheid gekregen, 
binnen de Subsidieregeling Coöperatieve 
Energieopwekking (SCE), voor een periode 
van 15 jaar. De opgewekte elektriciteit wordt 
tegen de geldende marktprijs verkocht aan 
een landelijke energieleverancier. 

Zonnepaneel kopen?
De coöperatie zoekt nu nog enkele leden die 
tussen de 1 en 9 stuks certificaten willen  

U kent het wel. Bent u lekker aan het wande-
len, staat daar ineens een auto op het trot-
toir. Of het fietspad wordt geblokkeerd door 
een hinderlijk geparkeerde wagen. Vaak geen 
kwade opzet van de bestuurder in kwestie 
maar wel erg vervelend voor u als fietser of 
voetganger. 

Ook in onze gemeente worden trottoirs en 
fietspaden regelmatig als parkeerplaats ge-
bruikt. De gemeente krijgt hierover regel- 
matig klachten. Wij willen hier dan ook graag 
iets aan doen.

Jouw foto op de voorkant van de gemeente-
gids 2022? Dat kan als je meedoet aan onze 
fotowedstrijd. Hoe? Door je camera te pakken 
als je iets ziet wat je doet denken aan ‘Alleen 
samen’. Denk aan: twee bomen die elkaar 
overeind houden; een groepje kinderen dat 
samen aan het voetballen is. Let er wel op dat 
je toestemming hebt van diegene(n) die je op 
de foto zet. Foto’s insturen kan tot 15 februari 
2022. Zo vangen we hopelijk alle seizoenen 
in onze prachtige gemeente.
 
In ere herstellen
Afgelopen jaar was alles anders. En dat is 
het nog steeds. Toch willen we onze foto-
wedstrijd weer in ere herstellen, met als on-
derwerp: ‘Alleen samen’. Twee woorden die 
we met het coronavirus hebben verbonden. 
Maar die vooral ook symbool staan voor hoe 
we ons hier samen doorheen slaan. Niet voor 
niets dat ‘samenredzaamheid’ zo sterk naar 
voren kwam in de Toekomstvisie 2030 die 
we samen met onze inwoners maakten.
 
Spelregels
‘Alleen samen’ gaat niet alleen over mensen. 
Je ziet het ook terug in de natuur, dat samen-
werken helpt. Het is aan de fotograaf hoe hij 
dit onderwerp vertaalt. Een jury onder leiding 
van burgemeester Willem Gradisen bekijkt 
alle foto’s en kiest de 3 mooiste uit. Er is ook 
een speciale ‘jongerenprijs’ voor de beste foto- 
graaf onder de 18 jaar. De winnaars maken 
we in maart 2022 bekend. Zij krijgen hier-
van persoonlijk bericht. De winnende foto 

Waarschuwingen of bekeuringen
Met ‘Parkeren op het trottoir’ begaat de be-
stuurder een verkeersovertreding. Het is ech-
ter wel zo dat in sommige straten dergelijk 
parkeergedrag een gewoonte is geworden, 
het gebeurt al jaren zo. Soms zelfs met goe-
de bedoelingen omdat dan de rijbaan breder 
is (terwijl op straat geparkeerde auto’s 
juist snelheidsremmend werken!). We gaan 
daarom waarschuwingen uitdelen of zelfs 
bekeuringen. Om een waarschuwing of be-
keuring te voorkomen moet u uw auto op 
straat parkeren. 

komt op de voorkant van de gemeentegids 
van 2022.
 
• Meedoen kan tot 15 februari 2022.
• Stuur maximaal 2 foto’s + naam en adres  
 naar fotowedstrijd@mookenmiddelaar.nl
• De wedstrijd staat alleen open voor inwoners  
 van de gemeente Mook en Middelaar. 
• De foto’s moeten in onze gemeente zijn  
 genomen.
• Als je personen of kunstwerken herken- 
 baar op de foto zet, moet je vooraf vragen  
 of de foto’s gebruikt mogen worden. Dit be- 
 tekent concreet: een persoon moet (schrif- 
 telijk of digitaal) ‘ja’ hebben aangegeven  
 en bij minderjarige kinderen hebben de  
 ouder(s)/verzorger(s) toestemming gegeven.
• De foto’s hebben een jpg-formaat met een  
 minimale resolutie van 300dpi of een mini- 
 male bestandsgrootte van 1,2MB.
• De gemeente mag de foto’s ook gebruiken  
 voor bijvoorbeeld de eigen website of bro- 
 chures. Wie meedoet met de fotowedstrijd  
 geeft hier automatisch toestemming voor. 
 De foto’s zijn dus rechtenvrij.

kopen à € 290 per stuk. Eén certificaat 
komt overeen met één zonnepaneel. Met de 
verkoop van de stroom en de subsidie wordt 
de investering gedurende 8 tot 10 jaar te-
rugverdiend. Dit betekent dat over de gehe-
le productietijd van 15 jaar een gemiddeld 
rendement van 6,3% kan worden bereikt 
(range van 4,4 tot 7%). Een mogelijkheid 
dus om uw (spaar)geld te laten renderen en 
tevens een bijdrage te leveren aan lokale 
energieopwekking en de vermindering van 
CO2 uitstoot.

Meer informatie
Mocht u als inwoner van de gemeente 
Mook en Middelaar belangstelling hebben, 
meld dat dan via info@stroomvanhier.nl, of 
neem contact op met de voorzitter van de 
coöperatie, Joris Looman: 
tel. 06 - 10 96 25 98. 
Op de site www.stroomvanhier.nl vindt u 
nadere informatie over dit initiatief. 

Hinderlijk parkeren op het trottoir

Doe mee aan de fotowedstrijd ‘Alleen samen’

Veel inwoners weten onze lokale energie-
coaches al te vinden. Ze hebben een advies-
gesprek aan huis aangevraagd of komen met 
een specifieke vraag naar een van de open 
inloopspreekuren. Om iedereen te kunnen 
helpen is het Energiecafé Mook en Midde-
laar dringend op zoek naar nieuwe energie-
coaches, die zich ongeveer 4 uur per week 
willen inzetten. Kennis van techniek is niet 
nodig, dit leert u tijdens de gratis training 
voor energiecoach. 

Interesse?
Stuur een e-mail naar: energiecoach@energiecafemookenmiddelaar.nl
Meer informatie vindt u op de website van het Energiecafé: 
www.energiecafemookenmiddelaar.nl 

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 gemeentehuis, informatie over mel-
dingen kunt u ook daar verkrijgen. U moet hiervoor wel een afspraak maken.

BINNENGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
• Plangebied Eindweg 9, 11 & 13 Middelaar bouwen woning.

VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING
• Perceel, kadastraal bekend als sectie E, nummer 274 (nabij parkeerplaats bij horecagelegen- 
 heid ’t Zwaantje aan Groesbeekseweg 106 te Mook), bouwen van vier recreatiewoningen.
• Heikantseweg 10 Middelaar plaatsen dakkapel.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
• Bovensteweg 5 Mook wijzigen voorgevel.
• Overkwartierstraat 7 Mook plaatsen dakkapel.

VERLEENDE APV-VERGUNNING
• 17 januari 2022 voor stookontheffing op terrein Lambertusweg Middelaar.

VERORDENINGEN
Op 16 december 2021 heeft de gemeenteraad de volgende verordeningen vastgesteld:
• Verordening onroerende-zaakbelastingen gemeente Mook en Middelaar 2022;
• Verordening forensenbelasting gemeente Mook en Middelaar 2022;
• Verordening toeristenbelasting gemeente Mook en Middelaar 2022;
• Verordening watertoeristenbelasting gemeente Mook en Middelaar 2022;
• Verordening hondenbelasting gemeente Mook en Middelaar 2022;
• Verordening rioolheffing gemeente Mook en Middelaar 2022;
• Verordening reinigingsheffingen gemeente Mook en Middelaar 2022;
• Legesverordening gemeente Mook en Middelaar 2022.

Voor de bekendmaking van de vastgestelde verordeningen verwijzen wij u naar: 
‘https://zoek.officielebekendmakingen.nl’. 
De verordeningen zijn vanaf januari 2022 te raadplegen.

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 coronavirus
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