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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

Provincie Limburg introduceert een subsidieregeling om zowel leerlingen 
van basisscholen als senioren in een kwetsbare positie in beweging te 
krijgen. Het is belangrijk dat sporten voor iedereen mogelijk is, zeker voor 
de eerder genoemde groepen.

Met sport en bewegen wordt de gezondheid van Limburgers verbeterd. 
Projecten die er op zijn gericht om jonge en/of oudere Limburgers in 
beweging te krijgen, kunnen met de subsidieregeling ‘stimulering sport 
en bewegen voor jong en oud’ in aanmerking komen voor maximaal 
€ 10.000 om het project te realiseren. 

Informatie
Informatie over de subsidieregeling en alle voorwaarden en criteria vindt u 
op www.limburg.nl/subsidiesportdeelname. Als u toch nog vragen heeft, 
kunt u terecht bij Tom Peters, via: 06 - 25 77 95 12 of:
tmm.peters@prvlimburg.nl

Subsidieregeling sport en bewegen voor jong en oud

Landelijke Opschoondag 
op 20 maart in 
aangepaste vorm

Zon en energie
Energie besparen in huis is niet zo ingewikkeld. 
U kunt isoleren, zuinig verwarmen en zonne-
panelen plaatsen. Maar hoe pak je het aan en wat
komt er bij kijken? Bij Loket Duurzaam Wonen 
Plus kunt u terecht voor de nodige informatie en 
advies op maat.

Op naar het voorjaar
De winter loopt wat af en iedereen heeft dankzij 
de koudeperiode de verbeterpunten van zijn ei-
gen huis kunnen voelen. Tijd dus om je woning 
te verbeteren en energiezuiniger te maken. Ook 
de zon klimt steeds hoger en het seizoen voor 
de opwek van zonnestroom begint weer. Wist u 
dat meer dan 1 miljoen huishoudens al zonne-
panelen op het dak hebben? Nederland heeft 
daarmee, op Australië na, de meeste zonnepa-
nelen ter wereld op de eigen woningdaken lig-
gen (gerekend naar het percentage huishoudens 
per land). En dat kunnen er nog meer worden.

Regelingen
De BTW op zonnepanelen kunt u terugvragen 
bij de Belastingdienst. De gemeente heeft een 

aantrekkelijke fi nanciering tegen een lage rente 
(1.6%) voor het nemen van verschillende maat-
regelen aan uw woning en voor isolatie is sub-
sidie mogelijk.

Loket Duurzaam Wonen Plus
Wilt u weten waarop u kunt letten bij het nemen 
van maatregelen en of er ook subsidie mogelijk 
is? Neem contact op met Loket Duurzaam Wonen
Plus via uw gemeente of:
www.duurzaamwonenplus.nl. Een e-mail sturen 
naar: info@duurzaamwonenplus.nl kan natuur-
lijk ook. We proberen zoveel mogelijk digitale en 
telefonische afspraken te plannen.
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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 AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
• Stationsstraat 65 Molenhoek plaatsen dakkapel.
• Avilaweg 1 Mook plaatsen container ten behoeve van sloopwerkzaamheden.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
• Keizershof 10 Molenhoek voor twee wanddoorbraken tussen keuken en woonkamer.
• Avilaweg 1 Mook vervangen garagedeur door een raam.

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

Wilt u dit jaar in actie komen op de Landelijke 
Opschoondag? Als u - rekening houdend met 
corona - een frisse neus haalt, maak er dan een 
opschoon-ommetje van. Zo helpt u mee aan het 
realiseren van buurten zonder zwerfvuil. En doen 
we het, op afstand, toch nog samen! Dit jaar kan 
er in groepjes van twee personen worden opge-
ruimd op zaterdag 20 maart. 

Evenals in voorgaande jaren, werkt de gemeente
samen met Natuur- en Milieugroep ANIMO tij-
dens de Opschoondag. Op een aantal plekken 
zal de gemeente extra containers plaatsen. Daar 
kan het verzamelde zwerfvuil door de opruimers 
in worden gedaan. Na afl oop haalt de gemeente 
de containers weer op. 

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met P. Giesberts van ANIMO via telefoonnummer
06 - 36 25 91 15. Handschoenen en vuilnis-
zakken kunt u aanvragen bij ANIMO. Deze kun-
nen dan op zaterdagmorgen om 10.00 uur wor-
den opgehaald, op het adres Lindeboom 26 in 
Mook.


