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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

Als sportvereniging, sportaanbieder of andere 
(maatschappelijke) partij wilt u graag activi-
teiten organiseren die bijdragen aan een vitaal 
sport- en beweegklimaat in onze gemeente. 
Heeft u ideeën die hierbij aansluiten? Werk uw 
plan uit en maak kans op uitvoeringsbudget!

Het uitvoeringsbudget komt voort uit het lokale 
Sportakkoord dat op 5 november 2019 gesloten 
is tussen de gemeente en diverse lokale partijen 
die zich bezighouden met sport en beweging. 
In dit akkoord zijn gezamenlijke ambities en 
afspraken vastgelegd om het lokale sport- en 
beweegklimaat te versterken. In navolging van 
2020 is ook in 2021 de regeling van kracht en 
is er dit jaar extra budget beschikbaar, namelijk 
€ 20.000,-. 

Voor wie?
Sport- en beweegaanbieders, professionals
en amateurs, onderwijsinstellingen en andere 
(maatschappelijke) organisaties kunnen een bij-
drage uit het uitvoeringsbudget ontvangen om 
een activiteit te organiseren die bijdraagt aan 
het versterken van het lokale sport- en beweeg-
klimaat.

Voorwaarden?
Om in aanmerking te komen voor het uitvoe-
ringsbudget moet de activiteit aan een aantal 

Rijkswaterstaat wil ter hoogte van Middelaar de 
Maasoever op drie locaties natuurvriendelijker 
maken. Dit gebeurt door de stenen bestorting 
0,5 tot 1 meter onder water weg te halen. Be-
doeling is dat de oever zo aantrekkelijker wordt 
voor plant en dier om in te leven. De omgevings-
vergunning hiervoor is begin april verleend en 

ligt tot en met woensdag 12 mei 2021 ter inzage
op het gemeentehuis. De stukken zijn alleen op 
afspraak in te zien.

Kijk voor meer informatie op:
www.rijkswaterstaat.nl/maasoevers of bel voor 
vragen met de publieksinformatielijn van Rijks-
waterstaat 0800 - 8002 (gratis). 

Aan de oproep voor nieuwe buurtbuschauf-
feurs is goed gehoor gegeven. Veel dank aan 
alle nieuwe vrijwilligers! Dankzij u kunnen 
we nu de laatste puntjes op de i zetten voor 
Buurtbus 569 Malden-Mook. We houden u op 
de hoogte. 

Het gemeentehuis is op donderdag 13 en
 vrijdag 14 mei gesloten i.v.m. Hemelvaart.

voorwaarden voldoen:
• De activiteit sluit aan bij tenminste één van 
 de ambities uit het lokaal Sportakkoord (te 
 vinden op www.movemookenmiddelaar.nl): 
 Sport- beweeg- en cultuurnetwerk, Sporten, 
 bewegen, spelen en ontmoeten in de openbare
  ruimte voor jong en oud,  Sport- en cultuur-
 stimulering voor jeugd 18+.
• De activiteit wordt samen met andere partijen 
 georganiseerd. 
• Het is duidelijk hoe de activiteit in de toe-
 komst zonder de injectie van het uitvoerings-
 budget kan doorgaan (toekomstbestendigheid).

De aanvraag moet de volgende informatie be-
vatten:
• beschrijving van de activiteit
• beschrijving van hoe de activiteit aansluit bij 
 het lokaal sportakkoord
• uitvoeringsperiode
• doelgroep(en) en beoogde aantal deelnemers
• samenwerkingspartners
• toelichting toekomstbestendigheid
• begroting

Aanvraagformulier
Initiatiefnemers kunnen hun aanvraag indienen 
via het formulier op movemookenmiddelaar.nl 
en versturen naar:
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Maak kans op uitvoeringsbudget voor uw sportinitiatief!

Toekenning
De kerngroep van het Lokaal Sportakkoord be-
oordeelt gedurende het jaar alle aanvragen en 
kiest vervolgens de meest kansrijke initiatieven. 
De kerngroep bestaat uit diverse partijen uit het 
lokale sport- en beweeglandschap. De gemeen-
te heeft een adviserende rol. 

Genoeg chauffeurs 
voor nieuwe buurtbus

Gemeentehuis 
gesloten

Buurtbus 569 Malden-Mook. We houden u op 

Omgevingsvergunning herinrichting Maasoever ter inzage 



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

7 mei 2021

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 meldingen 
kunt u ook daar verkrijgen. U moet hiervoor wel een afspraak maken.

BINNENGEKOMEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
• Stationsstraat 27 Molenhoek plaatsen van een airco met buitenunit  
 aan de voor- en achterzijde van de woning.
• Stationsstraat 4 Molenhoek renoveren woning.
• Violenstraatje 8 Mook isoleren buitenzijde gevels bestaande woning.
• Gelrestraat 17a Mook plaatsen dakkapel voorzijde woning.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
• Eikenlaan 61 Molenhoek plaatsen dakkapel voorzijde woning.
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WAAROVER PRATEN WIJ OPENBARE BEKENDMAKINGEN

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

EXTRA RAADSVERGADERING 12 MEI
In de raadsvergadering van 8 april jl. is de besluitvorming over het raadsvoor-
stel ‘Kaders Grondstoffenplan Omgekeerd inzamelen’ aangehouden. Dit onder-
werp is opnieuw geagendeerd voor de extra raadsvergadering op 12 mei.

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 en 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. 


