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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

De gemeente Mook en Middelaar is in samen-
werking met het Energiecafé Mook en Midde-
laar gestart met de inzet van energiecoaches. 
De doelstelling is voorlichting aan bewoners 
over energiebesparing in het algemeen en over 
kleine, maar in de praktijk effectieve maatre-
gelen. Denk hierbij aan radiatorfolie, tochtstrip, 
LED-lampen, meer kennis van uw woning, etc.

We bieden bewoners bovendien een mooie kor-
ting op energiebesparende producten en geven 
gratis energieadvies. Wilt u zichzelf ontwikkelen 
en uw dorpsgenoten helpen met dit advies? 
Word dan energiecoach!

Wat bieden we?
U krijgt gratis een korte opleiding voor ener-
giecoach. Daarbij leert u van alles over ener-
giebesparing en communicatie. U maakt deel 
uit van een enthousiast team van medebewo-
ners. U ontmoet nieuwe gezichten en vergroot 
uw sociale netwerk. Daarnaast is er een kleine 
vergoeding op uurbasis.

Wat vragen we?
We vragen ongeveer 4 uur inzet per week. De 
precieze activiteiten worden in onderling over-
leg bepaald, maar bestaan veelal uit het thuis  
bezoeken van bewoners en deze adviseren en  

helpen met eenvoudige energiebesparende  
maatregelen.

Interesse?
Als u interesse heeft kunt u een e-mail sturen 
naar info@energiecafemookenmiddelaar.nl. 
We nemen dan contact met u op. 

Andere werkzaamheden
Het Energiecafé zoekt ook vrijwilligers voor an-
dere werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld een 
klusser, voor communicatie en allerlei hand- 
en spandiensten. Mail naar: 
info@energiecafemookenmiddelaar.nl 
of bel 024 - 348 31 57.

Lijkt het u leuk om als energiecoach dorpsgenoten te helpen?

Doe mee aan het Mobiliteitsonderzoek Noord-Limburg 
Hoe verplaatst u zich door de gemeente en de regio Noord-Limburg? Hoe ervaart u dit, en wat kan er 
beter? Deze vragen staan centraal in de Mobiliteitsenquête van de acht gemeenten in Noord-Limburg die 
zijn verenigd in Trendsportal. Met de informatie uit het onderzoek kunnen de gemeenten betere keuzes 
maken voor de toekomst als het gaat om mobiliteit en verkeer. Bijvoorbeeld: waar moeten fietspaden 
worden verbreed, waar is de parkeerdruk hoog, hoe kunnen we mensen helpen om zich duurzamer te 
verplaatsen? 

Mobiliteit
Met mobiliteit bedoelen we het verplaatsen van 
personen in een gebied, en het gemak waar-
mee dat gebeurt. Denk bijvoorbeeld aan een 

ritje naar de supermarkt, of uw (dagelijkse) reis 
naar het werk. Lopen of fietsen naar school en 
de sportvereniging, of een bezoek aan vrienden 
of familie. 

Gezamenlijke Mobiliteitsambitie
Gemeente Mook en Middelaar werkt samen met 
de zeven andere Noord-Limburgse gemeen-
ten aan een gezamenlijke Mobiliteitsambitie, 
om onze regio voor iedereen goed bereikbaar 
te houden. Denk aan plannen voor het verbe-
teren van de doorstroming op hoofdwegen, de 
verkeersveiligheid, leefbaarheid, duurzaamheid 
en plannen rond de Maaslijn. Dit doen we in 
nauwe samenwerking met ondernemers en on-
derwijsinstellingen. Ook uw mening is hierbij 
van groot belang. Daarom vragen we u om de 
mobiliteitsenquête in te vullen. 

Vul de enquête in
U kunt de enquête invullen via www.trendspor-
tal.nl/mobiliteitsenquete. Dit kan tot en met 
30 september 2021. We willen graag weten 
welk(e) vervoermiddel(en) u gebruikt, welke 
routes u aflegt en of u mogelijkheden ziet voor 
verbetering van de mobiliteit. Door mee te doen 
maakt u bovendien kans om een week lang  
gratis gebruik te maken van een elektrische 
auto of twee e-bikes. 

Het invullen neemt ongeveer 15-20 minuten 
tijd in beslag. De vragenlijst is anoniem. 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 
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WAAROVER PRATEN WIJ OPENBARE BEKENDMAKINGEN
COMMISSIEVERGADERINGEN
In de commissie Samenleving van 21 september worden de volgende onder- 
werpen behandeld:
• Raadsmemo Haalbaarheidsonderzoek Maasvallei
• Wijziging APV Mook en Middelaar i.v.m. lokaal vuurwerkverbod
• Aanpassen APV 2020

In de commissie Grondgebied van 22 september worden de volgende 
onderwerpen behandeld:
• Beantwoording artikel 44 vragen PvdA inzake Molenbeek
• Financiering Maasheggen
• Opties grondstoffenplan
• Luierinzameling
• Vaststellen Nadeelcompensatieverordening 2022

Ga naar mookenmiddelaar.nl/gemeenteraad voor agenda’s, stukken en 
het live volgen van onze vergaderingen.

Wilt u inspreken over een geagendeerd onderwerp, laat dit dan uiterlijk 
48 uur vóór aanvang van de vergadering weten aan de griffier, mevrouw 
M. van Arensbergen, via 06 -50 16 50 25 of griffier@mookenmiddelaar.nl,  
o.v.v. uw naam, adres en telefoonnummer. Stuur uw tekst van maximaal 
700 woorden mee en een verkorte versie van maximaal 250 woorden. Uw 
tekst wordt voorgelezen door de (commissie)griffier en toegevoegd aan de 
raadsstukken (bij meerdere insprekers wordt de verkorte versie voorgelezen).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via: 
griffier@mookenmiddelaar.nl

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/ of op 
www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad. De bekendmakingen lig-
gen 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
• Op Rijksweg 25 te Molenhoek voor het plaatsen van vier Kleinschalige  
 Toeristische Verblijfseenheden bij de woning.

INGETROKKEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
• Rijksweg 25 te Molenhoek voor plaatsen vier barrels (kleine houten 
  hutjes) als kleinschalige toeristische verblijfseenheid.

OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND
• Stationsstraat 4 te Molenhoek voor renovatie van de woning.


