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Dodenherdenking
Het gemeentebestuur organiseert op woens-
dag 4 mei a.s. de jaarlijkse dodenherdenking in 
Mook. De herdenkingsplechtigheid begint om 
19.00 uur met een dienst in de parochiekerk 
St. Antonius Abt van Mook. Na afloop van deze 
herdenkingsdienst vertrekt om ca. 19.30 uur 
onder begeleiding van het gilde Sint Sebasti- 
anus een stille tocht naar de Britse militaire 
begraafplaats aan de Groesbeekseweg. 

Tijdens de ceremonie, van ca. 19.45 tot 
20.15 uur, wordt de muziek verzorgd door 
Muziekvereniging Middelaar 1919. Tevens 
wordt op verzoek van de burgemeester een 
lied ten gehore gebracht door de Cantantes. 
Een lied dat passend is bij de toespraak van 
burgemeester mr. drs. W. Gradisen. 

Kranslegging
De burgemeester legt vervolgens namens 
het bestuur en de inwoners van de gemeente 
Mook en Middelaar een krans. Namens de 
schoolkinderen wordt een krans gelegd in 
het kader van het project “Adopteer een mo-
nument”. Aansluitend is er voor de overige 
aanwezigen gelegenheid bloemen te leggen.

Uitnodiging
Het college van burgemeester en wethou-
ders nodigt u uit deze herdenkingsplechtig-
heid bij te wonen. Alle gevallenen, maar in 
het bijzonder de Mookse gevallenen en de 
militairen die in of nabij de gemeente Mook 
en Middelaar het leven hebben verloren en 
ter plaatse begraven zijn, worden op 4 mei 

herdacht. Na afloop staat de koffie klaar in 
het gemeenschapshuis van Mook, waarvoor 
wij u van harte uitnodigen.

Vlag halfstok
Het gemeentebestuur vraagt degenen die 
over een vlaggenstok of vlaggenmast met 
vlag beschikken om de vlag tijdens de na-
tionale dodenherdenking op 4 mei halfstok 
te hangen. Dit verzoek geldt in het bijzonder 
voor de bewoners van de Groesbeekseweg 
tussen de Rijksweg en de Britse militaire be-
graafplaats. 

Ter informatie: de vlag dient na zonsonder-
gang (ca. 21.10 uur) te worden binnenge-
haald.

DGP, VVD en PvdA ondertekenen Coalitieakkoord 
”Samen bouwen”

Eindfase ‘Hart van Mook’ in zicht

Op 20 april ondertekenden de fractievoorzit-
ters Ton Herings (DGP), Cornelieke van den 
Bergh (VVD) en Ton Broekmans (PvdA) het co-
alitieakkoord met de titel “Samen bouwen”. 
De 3 partijen vormen samen een brede coali-
tie met 11 van de 13 zetels in de gemeente-
raad van Mook en Middelaar. 

Geen dichtgetimmerd coalitieakkoord
Door enerzijds te kiezen voor een zo breed 
mogelijk draagvlak in de raad, is anderzijds 
gekozen voor voldoende ruimte voor de par-
tijen om zich te kunnen profileren. Hierbij 
past geen dichtgetimmerd coalitieakkoord. 
Bestaande tegenstellingen komen beter tot 
hun recht als er tijdens de komende raads- 
periode keuzes gemaakt kunnen worden, 
zonder dat de uitkomsten daarvan op voor-
hand vastliggen. Bovendien is het in de hui-
dige omstandigheden, in een periode waar 
de crises zich in een rap tempo lijken op te 
volgen, onmogelijk om gedetailleerde lange-
termijnkeuzes te maken.

Geen nieuw beleid
Het akkoord bevat nadrukkelijk geen nieuw 
beleid. Dit heeft te maken met een structu-
reel tekort op inkomsten door achterblijvende 
financiering vanuit het Rijk, zoals voor bijna 
alle gemeenten geldt. Wat de financiële bij-
dragen van het Rijk in de toekomst voor onze 
gemeente gaan betekenen, is onzeker. Waar 
nodig zal ook het staande beleid nog geactu-
aliseerd of mogelijk geschrapt worden.

Meer betaalbare woningen
Er zijn bovendien nog veel belangrijke onder-
werpen en vraagstukken die om een oplos-
sing vragen. Zoals op het dossier wonen. Ton 
Herings: “Er moeten meer betaalbare wo-
ningen worden gebouwd in onze gemeente. 
Vooral ook voor jongeren niet alleen binnen 
het project Molenhoek Zuid maar ook in de 
andere kernen, Mook en Middelaar.”

Oplossing verkeer
Een weg door de spoorzone was een belang-
rijk issue tijdens de verkiezingen. Cornelieke 

van den Bergh: “Wij willen de verkeerspro-
blemen oplossen zonder nieuwe weg door de 
spoorzone. Gezien de toezeggingen tijdens 
de verkiezingen hebben we er het volste ver-
trouwen in dat we gezamenlijk de verkeers-
problemen op kunnen lossen en de spoor-
zone eindelijk de bestemming natuur krijgt.”

Financiële tekorten
Door de financiële tekorten blijven de uit-
gaven voor het sociaal domein onder druk 
staan. Ton Broekmans: “Preventie ter bevor-
dering van de gezondheid, zoals bijvoorbeeld 
het stimuleren van meer bewegen en een ge-
zondere leefstijl, is beter voor onze inwoners. 
Ook het alert zijn op het ontstaan van schul-
den werkt preventief. Bijkomend voordeel is 
dat het ook nog de aanspraak op de algeme-
ne middelen (de huishoudportemonnee van 
de gemeente) voorkomt. En daarmee kunnen 
we er dan weer voor zorgen dat alle inwoners 
kunnen blijven meedoen in een actieve sa-
menleving als de onze”.

Veranderingen raad
Voor de gemeenteraad gaat er ook het een en 
ander veranderen. Hiervoor is een werkgroep 
in het leven geroepen die zich gaat buigen 
over een nieuw Reglement van Orde. Dit 
moet leiden tot een effectievere manier van 
vergaderen en een grotere betrokkenheid van 
onze inwoners bij de besluitvorming.

Het nieuwe college
Het nieuwe college bestaande uit Ton 
Herings (DGP), Holger Rodoe (VVD) en Frank 
Dillerop (PvdA), wordt op 12 mei 2022 geïn-
stalleerd. Omdat de raadsleden Ton Herings 
en Frank Dillerop toetreden tot het College 
zullen zij vervangen worden door de eerst-
volgende op de partijlijsten: Yvonne Jansen 
Groesbeek – Cremers voor de DGP en Mar-
jolein Pieks voor de PvdA. Hiermee worden 
8 van de 13 zetels in de gemeenteraad van 
Mook en Middelaar bezet door vrouwen. Ge-
noeg ingrediënten dus om vooruit te kunnen 
kijken en samen te bouwen aan een nieuwe 
toekomst.

Foto rechts: Gedeputeerde Lia Roefs van de Provincie Limburg

De afronding is in zicht. Het programma Hart van Mook nadert de eindfase. Een mooi moment 
om gedeputeerde Lia Roefs van de Provincie Limburg te laten zien wat we als gemeente de 
afgelopen jaren - mede dankzij provinciale subsidies - hebben bereikt. Wethouder Geertjan 
Wienhoven en projectcoördinator Theo Pouwels verwelkomden gedeputeerde Roefs op vrijdag 
22 april voor een werkbezoek. 

Trots
Wethouder Wienhoven: “We zijn blij met het bezoek van gedeputeerde Roefs. We hebben haar 
met trots laten zien hoe we verschillende projecten samen hebben opgepakt. Om het centrum 
van Mook aantrekkelijker en toekomstbestendiger te maken.” Gedeputeerde Lia Roefs (Wo-
nen, Water, Ruimte en Landbouw): “Mooi om alle ontwikkelingen in Mook met eigen ogen te 
aanschouwen. De gemeente heeft hier jaren geleden regie genomen in een brede en integrale 
aanpak van het centrumgebied. Daarin hebben overheden, bewoners én ondernemers elkaar 
gevonden en hun verantwoordelijkheid genomen. Dat leidt tot een fraaie integrale verbetering 
van het hart van deze mooie kern. Daar mogen zowel de gemeente als de inwoners trots op zijn.” 

Diverse deelprojecten
Het startpunt voor de herinrichting - de visie ‘Mook magnifiek aan de Maas’ - werd in 2010 
door de gemeenteraad vastgesteld. Er is sindsdien gewerkt aan de herinrichting van de N271, 
het Raadhuisplein, nieuwe woningen, de bouw van een woonzorg-complex, een nieuw ge-
zondheidscentrum, een upgrade van de omgeving rond het wijkcentrum (’t Môks Café), het 
herinrichten van de centrumstraten, het terugdringen van wateroverlast met het oog op kli-
maatadaptatie en dijkversterking, waarbij de Maaszone een nieuwe boost heeft gekregen. 
De komende maanden staat de sloop van het voormalige Groene Kruisgebouw nog op het 
programma. Om plaats te maken voor een groene ontmoetingsplek voor inwoners. En: de 
particuliere ontwikkeling van de bouw van een nieuwe supermarkt aan de Rijksweg in het 
centrum van Mook loopt nog.   

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

mailto: gemeente@mookenmiddelaar.nl
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Aanpak beheersing eikenprocessierups 

Rolstoelvaardigheidstraining

Aanvragen Eenmalige energietoeslag 2022
De gemeente Mook en Middelaar heeft een 
pakket van maatregelen om de overlast van 
de eikenprocessierups te bestrijden. Het is 
onmogelijk om de rups volledig uit te bannen. 
Het streven is om tot een beheersbare situatie 
te komen. De bestrijding van de eikenproces-
sierups wordt namens de gemeente uitge-
voerd door aannemer Nationale Bomenbank 
uit Mill.

Preventieve bestrijding
Preventieve bestrijding betekent het bestrij-
den van de rupsen voordat ze brandhaartjes 
krijgen die voor irritaties kunnen zorgen. Bij 
de preventieve bestrijding is een prioritering 
gemaakt op grond van het aantal eiken, de 
plaagdruk van voorgaande jaren en de plek-
ken waar veel mensen komen of langdurig 
verblijven. De rupsen worden preventief be-
streden met een biologisch bacteriepreparaat 
dat met een hogedrukspuit in de bladerkroon 
van de bomen wordt gespoten. De preventie-
ve bestrijding wordt gestart zodra eitjes van 
de eikenprocessierups zijn uitgekomen en de 
bomen voldoende bladontwikkeling hebben. 
Dit is doorgaans eind april/begin mei het ge-
val. Zodra de aannemer start met de preven-
tieve bestrijding wordt dat bekendgemaakt 
op de website van de gemeente.

Curatieve bestrijding
Curatieve bestrijding is het verwijderen van 
nesten door wegzuigen of wegplukken. On-
danks de preventieve behandeling kunnen 
we niet alles tegenhouden en zullen er rup-
sennesten tot ontwikkeling komen. Daarom 
worden de eiken na de preventieve behande-
ling geïnventariseerd op de aanwezigheid van 
rupsennesten. Op basis van die inventarisatie 
wordt een planning gemaakt om de nesten 
uit de bomen te verwijderen. Het is niet mo-
gelijk om overal alle nesten te verwijderen. 
In eerste instantie zetten we in op bomen 
binnen de bebouwde kom en dan vooral op 
locaties nabij scholen, gezondheidscentra, 
speeltuintjes en veelgebruikte (fiets)paden. 

Melden eikenprocessierups in de openbare 
ruimte
Als u ergens in de openbare ruimte een boom 
aantreft waarin zich eikenprocessierupsen 

Zit u in een rolstoel, maar weet u niet goed hoe u ermee om moet gaan? In mei 2022 organi-
seert Uniek Sporten regio Nijmegen in samenwerking met Basketball Experience NL (BEN) een 
Training Rolstoelvaardigheid en Sport. 

De training is bedoeld voor mensen die in het dagelijks leven en/of tijdens sportactiviteiten 
gebruik maken van de handbewogen rolstoel. Tijdens de trainingen wordt er samen volop 
geoefend om optimaal gebruik te maken van uw ADL-rolstoel en/of sportrolstoel. Ook maakt u 
kennis met verschillende rolstoelsporten/-activiteiten en enkele verenigingen uit de regio zoals 
Bocht18, Aangepast Sporten Arcus en Stichting Koprol. 

Enkele doelen waar aan wordt gewerkt tijdens de trainingen zijn:
• Zelfstandigheid bevorderen
• Zelfvertrouwen positief beïnvloeden
• Andere rolstoelgebruikers ontmoeten   

Planning en locatie
Er vinden 5 trainingen plaats op donderdagavond (20.00-21.30 uur): 19 mei - 2 juni -  
16 juni - 30 juni - 14 juli op de locatie: Ark van Oost, Cipresstraat 154, 6523 HR Nijmegen.

Inschrijven
U kunt zich tot vrijdag 13 mei inschrijven via regionijmegen@unieksporten.nl. Zet in de e-mail 
de volgende gegevens: naam, geboortedatum, woonplaats en telefoonnummer. Deelname aan 
de training is gratis.

De energieprijzen zijn flink gestegen. Daar 
heeft iedereen in Nederland mee te maken. 
Maar mensen met een laag inkomen worden 
extra hard getroffen. Voor hen is er de een-
malige energietoeslag 2022. Die kunt u vanaf 
1 mei aanvragen.

Hoeveel is het?
De eenmalige energietoeslag bedraagt € 800 
per huishouden.

Aanvragen vanaf 1 mei 2022
Alle mensen met een laag inkomen kunnen 
vanaf 1 mei de eenmalige energietoeslag 
aanvragen. Wij beoordelen of u aan de eisen 
voldoet. Heeft u recht op de eenmalige toe-
slag dan betalen we deze zo spoedig mogelijk 
uit. Voor de aanvraag gebruikte u het formu-
lier dat vanaf 1 mei op onze website staat 
(DigiD-vereist).

Voorwaarden
Er zijn twee voorwaarden:
1. U betaalt zelf de rekening voor de energie  
 (gas en elektra);
2. U heeft een laag inkomen.
 Met een laag inkomen bedoelen wij een  
 inkomen dat lager is dan 120% van de  
 bijstandsnorm. Voor een alleenstaande 
  (ouder) is dat € 1.244,55 en voor gehuw- 
 den € 1.777,92 netto per maand zonder  
 vakantiegeld. Voor mensen die ouder zijn  
 dan de AOW-leeftijd liggen de inkomens- 
 grenzen iets hoger. Dat is € 1.367,98 voor  
 een alleenstaande en € 1.854,87 voor ge- 
 huwden.

Geen recht
U heeft geen recht op een toeslag als u:
• in een inrichting woont;
•  geen vaste woon- of verblijfplaats heeft;
•  bij ons staat ingeschreven met een brief- 
 adres;
•  jonger bent dan 21 jaar;
•  jonger bent dan 27 jaar en aanspraak heeft  
 op studiefinanciering.

Geen vermogenstoets
Bij het beoordelen van het recht op de ener-
gietoeslag kijken we niet naar uw vermogen.
Dus spaargeld, een auto, eigen huis of waar-
devolle bezittingen tellen niet mee.

Niet aanvragen
Als u een uitkering ontvangt van de gemeente 
dan hoeft u niet aan te vragen. Het gaat om: 
• algemene bijstand, met uitzondering van  
 huishoudens met kostendelende mede- 
 bewoners;
• bijzondere bijstand of bijdrage voor de  
 CZM;
• een uitkering op grond van de IOAW;
• een uitkering op grond van de IOAZ.

Heeft u een van deze uitkeringen dan krijgt 
u vanzelf een brief. De betaling volgt zo snel 
mogelijk, maar u ontvangt de toeslag uiterlijk 
16 mei 2022.

Ook mensen die een aanvullende inkomens-
voorziening ouderen (AIO) van de SVB ont-
vangen hoeven niet aan te vragen. Ook zij 
krijgen vanzelf een brief en een betaling 
zodra wij de gegevens van de SVB hebben 
gekregen.

Hulp nodig?
Vindt u het lastig om de aanvraag te doen?  
Dan kunt u hulp vragen aan familie of vrien-
den. Is er niemand die u kan helpen, dan 
kunt u terecht bij de formulierenbrigade van 
SSHB. Meer informatie hierover kunt u krij-
gen per telefoon op nummer: 06 - 23 84 29 
64 of kijk op: 
www.sshbsupport.nl/formulierenbrigade.

Zorgen over geld
Heeft u zorgen over uw geld; kunt u maar 
moeilijk rondkomen? Dan kunt u hulp vra-
gen bij SSHBsupport. Meer informatie bij 
Ida Egberink (06 - 30 00 60 35) of Miranda 
Schulten (06 - 83 17 80 53). Of kijk op de 
website: www.sshbsupport.nl 

Vragen?
Heeft u nog andere vragen, stuur dan een 
e-mail naar: 
werkeninkomen@mookenmiddelaar.nl 
of neem contact op met het KlantContact-
Centrum via 024 - 696 9111.

bevinden dan kunt u dat op de website van 
de gemeente melden via de pagina Melding 
openbare ruimte. 
Niet alle besmette bomen kunnen behan-
deld worden. De prioriteit ligt bij bomen na-
bij scholen, speeltuintjes, gezondheidscentra 
en veelgebruikte (fiets)paden binnen de be-
bouwde kom. 

Eikenprocessierups in uw eigen tuin 
Als u eikenprocessierupsen in uw eigen tuin 
ontdekt kunt u contact opnemen met Nati-
onale Bomenbank via eikenprocessierups@
nationalebomenbank.nl. U maakt dan zelf 
een afspraak met de aannemer over de kos-
ten en de wijze van bestrijding. 
 
Aanvullende informatie
Voor aanvullende informatie over de bestrij-
ding binnen de gemeente kunt u terecht op 
onze website. Voor algemene vragen over de 
eikenprocessierups kunt u terecht op de site 
van het kennisplatform eikenprocessierups 
(https://processierups.nu/veelgestelde-vragen). 
Nadere informatie over gezondheidsklachten 
als gevolg van de eikenprocessierups en wat 
u daartegen kunt doen, kunt u nalezen op de 
site van de GGD Leefomgeving 
(https://bit.ly/3OyTIEW).

Maak kans op uitvoeringsbudget voor jouw beweeginitiatief!
Meld jouw idee bij het Lokaal Sportakkoord Mook 
en Middelaar
Als sportvereniging, sportaanbieder of andere  
(maatschappelijke) partij wil je graag activi- 
teiten organiseren die bijdragen aan een vitaal 
sport- en beweegklimaat in de gemeente 
Mook en Middelaar. Heb je ideeën die hier-
bij aansluiten? Werk dan je plan uit en maak 
kans op uitvoeringsbudget!

Het uitvoeringsbudget komt voort uit het lo-
kale Sportakkoord gesloten in 2019 tussen 
de gemeente en diverse lokale partijen die 
zich bezighouden met sport en beweging. In 
dit akkoord zijn gezamenlijke ambities en af-
spraken vastgelegd om het lokale sport- en 
beweegklimaat te versterken. 

Meer informatie en aanvraagformulier
Initiatiefnemers kunnen eenvoudig hun aan- 
vraag indienen via het aanvraagformulier op:  
www.movemookenmiddelaar.nl /nieuws / 
maak-kans-op-uitvoeringsbudget-voor- 
jouw-beweeginitiatief

Vragen of hulp nodig bij de aanvraag? 
Neem gerust contact op met Debby Poels,  
Projectcoördinator MOVE. Bereikbaar op  

werkdagen (maandagochtend, dinsdag en 
donderdag), per e-mail naar: 
debby.poels@mookenmiddelaar.nl 
of telefoon: 06 - 50 00 73 84. 

Toekennen uitvoeringsbudget Lokaal Sport- 
akkoord
De kerngroep van het Lokaal Sportakkoord 
beoordeelt gedurende het jaar alle aan- 
vragen en kiest vervolgens de meest kans-
rijke initiatieven. De kerngroep bestaat uit 
diverse partijen uit het lokale sport- en be-
weeglandschap. De gemeente heeft een ad-
viserende rol. 

mailto: regionijmegen@unieksporten.nl
mailto: werkeninkomen@mookenmiddelaar.nl
https://processierups.nu/veelgestelde-vragen
https://bit.ly/3OyTIEW
https://www.movemookenmiddelaar.nl/nieuws/maak-kans-op-uitvoeringsbudget-voor-jouw-beweeginitiatief
https://www.movemookenmiddelaar.nl/nieuws/maak-kans-op-uitvoeringsbudget-voor-jouw-beweeginitiatief
https://www.movemookenmiddelaar.nl/nieuws/maak-kans-op-uitvoeringsbudget-voor-jouw-beweeginitiatief
https://www.movemookenmiddelaar.nl/nieuws/maak-kans-op-uitvoeringsbudget-voor-jouw-beweeginitiatief
mailto: debby.poels@mookenmiddelaar.nl


OPENBARE BEKENDMAKINGEN
De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op onderstaande adressen. Aanvullen-
de informatie kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad
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.

BINNENGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
• Meidoornhof 20 Molenhoek plaatsen houten overkapping en vervangen damwand door  
 schutting. 
• Mozartstraat 18 Molenhoek plaatsen dakkapel aan achtergevel. 

VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING
• Cuijksesteeg (Mook en Middelaar C 1936 en 1937) voor de aanleg van een natuurlijke speeltuin.

MELDING SLOOP
• Bisseltsebaan 34 Mook asbestverwijdering.
• Lindeboom 98 Mook asbestverwijdering. 
• Keurvorststraat 56 Molenhoek asbestverwijdering schuurtje. 

VERLEENDE APV-VERGUNNING
• 27 april 2022 voor kleedjesmarkt door Spar Molenhoek in Molenhoek.
• 29 mei 2022 voor rommelmarkt door Blaaskapel de Everlanders in Plasmolen.
• 4 mei 2022 voor Dodenherdenking door gemeente Mook en Middelaar.
• 6 juni Drie provinciën Wandeltocht in bossen en gemeente Mook en Middelaar door 
 Stichting Malden Wandelt.

MELDING APV
• Kamerconcert in Kerk Mook op 15 mei 2022.

VERORDENINGEN
De gemeenteraad van de gemeente Mook en Middelaar heeft op 10 maart 2022 de Algeme-
ne subsidieverordening Mook en Middelaar 2022 vastgesteld.

BELEIDSREGELS
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Mook en Middelaar heeft op 
12 april 2022 de Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Mook en Midde-
laar vastgesteld.
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Programma Energiecafé
Van april tot en met juni organiseert het Energiecafé ook spreekuren en adviesgesprekken 
voor huurders van woningen in de gemeente. Huurders kunnen hiervoor de informatie volgen 
uit de brief die ze van de gemeente ontvangen hebben. 

• 9 mei, 13 juni, 11 juli
 Vraag het de energiecoach. Open inloop, 19.45 - 21.00 uur, LOP Molenhoek. 

• 11 en 12 mei
 Vraag het de energiecoach, ook speciaal voor huurders. Hoe kun je de geschenkbon  
 van de gemeente het best besteden. Open inloop, 14.00 - 16.30 uur, Clubhuis   
 Eendracht ’30, Bovensteweg 61, 6584 KB Mook.

• 18 mei
 Voor alle huurders in Middelaar. Open inloop, 14.00 - 16.30 uur en 19.30 - 21.30 
 uur, De Koppel, Dorpsstraat 45, 6587 AZ Middelaar. Hoe kun je de geschenkbon 
 van de gemeente het best besteden.

• April tot en met juni 
 Spreekuren en adviesgesprekken voor huurders van woningen in de gemeente. 
 Wilt u een groepsbijeenkomst voor u en uw medehuurders van eenzelfde soort woning? 
 Meld u bij menno.arendz@energiecafemookenmiddelaar.nl. En volg de agenda van het 
 Energiecafé voor specifieke groepen van huurders.

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

https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad
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