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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. Spreekuur politie donderdag 16.00 - 19.00 uur. 
Zie voor meer informatie onze website www.mookenmiddelaar.nl

Vanwege de adviezen van de Rijksoverheid en de beperkingen die daarbij horen, is het 
fysieke Loket Duurzaam Wonen Plus in principe tot 6 april gesloten in de gemeente 
Mook en Middelaar. 

U hoeft dus niet langs te komen op dinsdagochtend, maar kunt wel contact opne-
men via E: info@duurzaamwonenplus.nl, de website www.duurzaamwonenplus.nl of 
bellen met de gemeente Mook en Middelaar 024 - 696 91 11. U wordt dan doorver-
bonden en we kunnen uw vragen blijven beantwoorden.

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

Raads- en commissievergaderingen vinden in beginsel plaats in de raadzaal 
van het gemeentehuis te Mook. De vergaderingen zijn normaal gesproken
openbaar toegankelijk. De agenda, voorstellen en conceptbesluiten staan 
op de gemeentelijke website www.mookenmiddelaar.nl.

In de periode tot en met 6 april staan in de gemeente Mook en Middelaar 
twee commissievergaderingen gepland. In verband met de coronacrisis is er
een noodzaak om de opzet van de vergaderingen te wijzigen. De agenda-
commissie (fractievoorzitters) beslist maandag 23 maart hoe we met 
deze vergadercyclus omgaan en wat dit betekent voor de vergaderingen 
zelf. Het idee is om de commissievergaderingen te annuleren, waarbij 
vragen schriftelijk worden gesteld en beantwoord. Voor de raadsverga-
dering van 9 april a.s. zijn we van plan om uit te wijken naar een grotere 
vergaderruimte.

Houd de website in de gaten voor de meest actuele informatie.

De onderwerpen die op de (voorlopige) raads- en commissieagenda staan zijn:
• Defi nitieve Uitgangspuntennotitie RES
• Project Regeling Reductie Energiegebruik
• MARN en de energietransitie
• Ondergrondse glascontainers plein Mook
• Strategische Agenda Mook en Middelaar

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.

VERLEENDE APV-VERGUNNING
• 2 mei 2020 plantjesactie harmonie Erica in Mook en Molenhoek.

MELDINGEN (SLOOP)
• Bovensteweg 46 Mook verwijderen asbesthoudend materiaal.
• Lierdwarsweg 4 Molenhoek verwijderen van asbest in voormalige 
 woning en stal.
• Lindenlaan 33-43 Molenhoek verwijderen asbesthoudende materialen 
 van een kippenschuur en hondenhok.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
• Kanaalweg 4b Mook plaatsen dakkapel in linker dakvlak.
• Wolfskuilseweg 2 Mook bouwen vrijstaande woning.

WAAROVER PRATEN WIJ

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

Loket Duurzaam Wonen Plus 
bereikbaar via e-mail en telefoon


