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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

Bijna iedere week blijven er een paar PMD-zak-
ken achter. Deze worden niet opgehaald door de 
afvalinzamelaar omdat er afval in gedaan is dat 
niet in bij het PMD thuishoort. PMD is een af-
korting voor plastic verpakkingen, blik (metalen 
verpakkingen) en drankkarton. Op de gemeente-
lijke website vindt u meer formatie over wat 
daaronder verstaan wordt.

Wat mag niet:
- Hard plastic zoals speelgoed, piepschuim
- Etensresten, brood, fruit en groente: dit
  hoort in de groene container
- PMD-zak moet dichtgeknoopt zijn
- Gebruik alleen de PMD-zak met het logo
  Mook en Middelaar

Als u ander huisvuil in de PMD-zak doet moeten 
uw medebewoners de rekening betalen! Dat 
komt omdat dit afval dan alsnog verbrand moet 
worden met het restafval. De extra kosten  
worden verrekend met de afvalstoffenheffing! 

Ook zorgt het voor extra werk voor onze buiten-
dienst en vervuiling van onze straten omdat het 
afval weg kan waaien. Hier ziet u enkele foto’s 
uit onze gemeente.

Let op: Vervuiling van het PMD afval!

Normaliter bieden inwoners van Molenhoek 
(groene zone) het plastic, gft- en restafval

in de even weken op maandag aan. 

In verband met 2e Paasdag en Koningsdag is 
de inzameldag verschoven naar woensdag. 

Het afval wordt nu ingezameld op 
15 en 29 april.

Na een zeer geslaagde collectieve zonnepanelen- 
actie in 2018, waarbij in de gemeente Mook 
en Middelaar zonnepaneelinstallaties bij 140 
bewoners zijn geplaatst, start het Energiecafé 
Mook en Middelaar vanaf 2 april 2020 een nieuwe 
zonnepanelenactie. De actie loopt tot 1 augus-
tus 2020.

Het is nog steeds erg interessant om te investe-
ren in zonnepanelen. Zelfs zonder spaargeld of 
als het niet mogelijk is zonnepanelen op eigen 
dak te plaatsen zijn er mogelijkheden. Naast 
het financiële voordeel levert het ook een bij-
drage aan de verduurzaming van de gemeente.

Bij de vorige actie is het Energiecafé, na een 
zorgvuldige selectie, een samenwerking aan-
gegaan met de firma Solar2Led uit Nijmegen. 
Deze heeft nu opnieuw een aantrekkelijk aan-
bod met korting samengesteld voor bewoners 
van Mook en Middelaar. 

In verband met Corona-maatregelen is de eer-
der geplande informatiebijeenkomst over de ac-
tie niet doorgegaan. Alle benodigde informatie 
staat nu op www.energiecafemookenmiddelaar.
nl onder het tabblad Zonnepanelen. Hier staat 
ook hoe u zich bij Solar2Led gratis kunt aan-
melden.

Verschoven 
afval-inzameldagen

Energiecafé Mook en Middelaar: 
zonnepanelenactie 2020

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
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In deze ongewisse tijden verblijven, werken en 
onderwijzen veel mensen met alle gezinsleden 
thuis. Deze situatie vraagt de nodige aanpas-
singen in uw woning, want er wordt nu de hele 
dag verwarmd en geleefd, dag in dag uit. 

Een behaaglijke werktemperatuur van 19 gra-
den en een goede ventilatie met verse lucht-
toevoer zijn heel belangrijk voor uw gezond-
heid. Er wordt veel digitaal gewerkt waardoor 
laptops, tablets en telefoons dagelijks worden 
leeg getrokken en sluipverbruik op de loer ligt 
als de snoeren van apparaten, opladers en 
waterkokers gemakshalve in het stopcontact 
blijven zitten. 

U beperkt het stroomverbruik door stekkers en 
adapters uit het stopcontact te trekken en de 
laptop pas op te laden als het nodig is. Mensen 
met zonnepanelen hebben vorige week mooi op
zonne-energie kunnen werken, want de opge-
wekte stroom van het eigen dak wordt direct ge-
bruikt en de elektriciteitsvraag op het net beperkt.

Als het gaat om energiebesparing kunt u veel 
met uw gedrag opvangen en ook komen bouw-
kundige verbeteringen van de woning in beeld. 
Wellicht bieden deze weken met winterse nacht-
temperaturen u wat aandachtspunten voor de 
verbetering van de energiehuishouding in uw 
huis?

Loket Duurzaam Wonen plus
Het loket kan u helpen met het besparen of 
opwekken van energie, het nemen van maat-
regelen voor een duurzaam thuis en u wegwijs 
maken in het woud van fi nancieringen en sub-
sidies. Nu nog even digitaal via:
info@duurzaamwonenplus.nl of per telefoon 
(14 024), maar binnenkort weer fysiek te be-
reiken in uw gemeente.
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Uw mening is belangrijk, daarom beschikt Mook 
en Middelaar over een burgerpanel. We hebben 
gekozen voor TIP, dat staat voor Transparant 
Inwoners Panel. TIP is een initiatief van onder-
zoeksbureau Toponderzoek. Het is een onafhan-
kelijk raadgevend panel voor iedereen vanaf 16 
jaar die woont of werkt in de gemeente Mook en 
Middelaar. Wilt u ook meepraten over actuele 
thema’s in de gemeente? Aanmelden kan via de 
website van ons burgerpanel: 
www.tipmookenmiddelaar.nl.

Voor wie is het burgerpanel?
Iedere inwoner van de gemeente Mook en Mid-
delaar die ouder is dan 16 jaar kan zich bij het 
panel aansluiten. Dat geldt eveneens voor die-
genen die buiten de gemeente Mook en Midde-
laar wonen, maar binnen de gemeentegrenzen 
werkzaam zijn. Deelnemen is eenvoudig. Meld 
jezelf aan via http://www.tipmookenmiddelaar.
nl en vul de vragen in over onder meer leeftijd, 
postcode en gezinssamenstelling. De anonimi-
teit blijft gewaarborgd. 

Meer dan ooit komt er veel op de schouders van 
mantelzorgers terecht vanwege het inperken 
van sociaal contact, de sluiting van dagbeste-
dingen, het stopzetten van de individuele on-
dersteuning thuis en de verminderde inzet van 
vrijwilligers. Dit alles heeft een enorme impact 
op mantelzorgers. 

Bent u mantelzorger en heeft u behoefte aan 
contact of ondersteuning? 
Kim Falk en Anita de Roos van Mantelzorg Mook
en Middelaar staan u graag te woord. Kim is be-
reikbaar via telefoonnummer 06 - 20 03 31  96
en Anita via telefoonnummer 06 -19 68 59 58. 

U kunt zich ook aanmelden op: 
www.maasburen.nl onder ‘Elkaar Helpen’. 

Raadpleging
Alle onderwerpen zijn mogelijk voor het burger-
panel. Denk bijvoorbeeld aan vragen over het 
parkeerbeleid, onderwijs, openbaar vervoer, 
straatverlichting, burgerinitiatieven en onder-
houd aan wegen. 

Vragen
Belangrijk te vermelden is dat TIP geen ge-
meentepanel maar een gemeenschapspanel is. 
Dit houdt in dat TIP werkt met verschillende 
afnemers. Het is dus niet zo dat alleen de ge-
meente vragen stelt, dit gebeurt door meerdere 
organisaties. 

Elke deelnemer krijgt één keer per maand een 
aantal vragen voorgelegd. Het invullen van de 
digitale enquête duurt slechts enkele minuten. 
De onderzoeksresultaten worden via http://
www.tipmookenmiddelaar.nl kenbaar gemaakt. 
Doet u mee? Aanmelden voor het burgerpanel 
kan hier: http://www.tipmookenmiddelaar.nl

Mook en Middelaar heeft een burgerpanel, 
doet u ook mee?

Duurzaam Thuis

Mantelzorg Mook en 
Middelaar is er - juist 
ook in deze bijzondere 
tijd - voor u! 

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
• Bij veldje tussen Kadeweg en Violenstraatje Mook voor graven sleuf en 
 aanleggen drain ten behoeve van overloop.
• De Hazelaar 2 Molenhoek starten webwinkel.

MELDING (SLOOP)
• Rijksweg 146 Plasmolen asbestsanering twee garages en één schuur.

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING
De onderstaande persoon woont niet meer op het adres waar hij volgens 
de Wet Basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. Dit blijkt uit 
onderzoek van het KlantContactCentrum. Het college van burgemeester 
en wethouders heeft daarom besloten de persoonslijst van deze persoon 
niet meer bij te houden. Dat betekent dat hij offi cieel niet meer op dat 

adres staat ingeschreven.
Naam: Brants
Voorletters: V.C.
Geb. datum; 17-06-1975
Besluit verzonden: 02-04-2020

Bezwaar:
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van datum ver-
zending een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en 
wethouders. Het postadres is: Postbus 200, 6585 ZK Mook. 
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste: naam/
adres indiener, dagtekening, omschrijving van het bestreden besluit en 
een motivering waarom bezwaar wordt aangetekend. 

Voorlopige voorziening:
Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hiervoor kan, 
tegelijk met of na de indiening van het bezwaarschrift, een voorlopige 
voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de recht-
bank Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal via:
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht (DigiD noodzakelijk).

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

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


