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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

Er staat de komende jaren van alles te gebeuren  
op het gebied van energie. Zo willen we als ge-
meente meer en meer kleinschalig duurzame 
energie opwekken met zonnepanelen op daken. 
Het plan: in 2030 liggen op 70% van de geschik-
te daken in onze regio gemiddeld 10 zonnepane-
len. Om deze klus samen te klaren komt er een 
pakket met maatregelen en ondersteuning voor 
inwoners, bedrijven, organisaties en overheden. 
Denk aan ontzorging en financiële ondersteu-
ning door bijvoorbeeld leningen en subsidies. Dit 
werken we uit in de Regionale Energiestrategie 
(RES) 1.0. 

Bereken de potentie van uw dak
Is uw huis geschikt voor zonnepanelen? En: wat 
kunt u met zonnepanelen besparen? 
Het antwoord op deze vragen kunt u vinden op 
de website www.zonatlas.nl. 
 
Wilt u graag zonnepanelen op uw dak? 
Het Energiecafé Mook en Middelaar organiseert 
collectieve inkoopacties en adviseert u over 
subsidiemogelijkheden. 
Op www.energiecafemookenmiddelaar.nl vindt 
u meer informatie en kunt u zich inschrijven 
voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven 
van diensten en collectieve acties.

Praat mee over de RES!
De gemeente Mook en Middelaar vormt sa-
men met 14 andere gemeenten, de provincie 
Limburg, Waterschap Limburg en Enexis de 
RES-regio Noord- en Midden Limburg. Met de 
RES kijken we naar moeilijke duurzaamheids-
vraagstukken die we alleen kunnen oplossen 
door als regio samen te werken en afspraken 
te maken. De eerste versie van de RES is af: 
de ontwerp RES 1.0. Inwoners en organisaties 
in Noord- en Midden Limburg kunnen tot en 
met 23 februari hierop reageren. Deze reac-
ties neemt de regio zo veel als mogelijk mee 

in de definitieve versie van de RES. De RES 
krijgt elke twee jaar een update.

De Ontwerp RES is nu in te zien op:
www.resnml.nl. Hier kunt u ook meteen digi-
taal reageren op de plannen. Op 11 februari  
zal er bovendien een online bijeenkomst zijn 
waar de plannen toegelicht worden en waar u 
vragen kunt stellen. Kijk voor meer informatie 
op: www.resnml.nl/agenda.

Heeft u geen toegang tot internet? Neem dan 
contact op met de gemeente.

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

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 AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
• Zevendalseweg 7 Mook graafwerkzaamheden ten behoeve van water- 
 management en graven natuurvijver.

MELDING (SLOOP)
• Lindeboom 121 Mook asbestsanering woning.

AANWIJZINGSBESLUIT VASTGESTELD
Op 19 januari 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders 
vastgesteld:
• Aanwijzingsbesluit gemeentelijke heffingsambtenaren, invordering  
 ambtenaren, WOZ-ambtenaar en gemeentedeurwaarders gemeente  
 Mook en Middelaar

Reden hiervan is dat per 1 januari 2021 de heffing en invordering van de 
gemeentelijke belastingen, WOZ en deurwaarders is overgedragen aan de 
BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen). Voor de 
bekendmaking van het vastgestelde besluit verwijzen wij u naar: 
https://officielebekendmakingen.nl. 

BOUWKOSTENINDICATOR 2021 EN STUKKEN TER INZAGE
Op 18 januari 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders 
de Bouwkostenindicator 2021 vastgesteld. Deze is gepubliceerd op:
https://officielebekendmakingen.nl.

Daarnaast liggen de volgende stukken gedurende heel 2021 ter inzage 
op het gemeentehuis:
1. Legesverordening gemeente Mook en Middelaar 2021;
2. Tarieventabel behorende bij ‘Legesverordening gemeente Mook en  
 Middelaar 2021’;
3. Bijlage Bouwkostenindicator 2021;
4. Bijlage NEN 2580 (nl) ‘Oppervlakten en inhouden van gebouwen -  
 Termen definities en bepalingsmethoden’ (versie mei 2007);
5. Bijlage Correctieblad NEN 2580/C1 (nl) (versie december 2008);
6. Bijlage Kosten advisering Gelders genootschap 2021.

De nummers 4 t/m 6 betreffen externe documenten en mogen niet geko-
pieerd of anderszins vermenigvuldigd worden.

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

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

Liggen er in 2030 ook 10 zonnepanelen op uw dak?
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