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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

1 t/m 7 juni staat in het teken van Jonge Man-
telzorgers met dit jaar als thema ‘Niet te mis-
sen!’ Ongeveer een kwart van de jongeren groeit 
op met iemand in hun directe omgeving met 
een chronische ziekte, beperking, psychische 
kwetsbaarheid, verslaving en/of andere on-
dersteuningsbehoefte. Dat kan een ouder zijn, 
een broer of zus, maar ook een grootouder of 
goede buur. De jonge mantelzorgers helpen bij-
voorbeeld mee in de fysieke zorg, hebben extra 
huishoudtaken en helpen met het regelen van de 
zorg. Daarnaast hebben zij op jonge leeftijd ook 
zorgen over hun naaste, en missen ze hierdoor 
de nodige zorg en aandacht voor zichzelf.

Tijdens de Week van de Jonge Mantelzorger is er 
extra aandacht voor deze jonge mantelzorgers. 
Door heel het land worden activiteiten georgani-
seerd voor jonge mantelzorgers. Zo organiseert 
Mantelzorg Mook en Middelaar op 4 juni een 
online escaperoom. En: jonge mantelzorgers 

Zoals ieder jaar vindt ook in 2022 de traditione-
le Lintjesregen plaats voorafgaand aan Konings-
dag. Kent u iemand die zich al langere tijd be-
langeloos inzet voor de gemeenschap? Dan kunt 
u het initiatief nemen om een Koninklijke onder-
scheiding voor deze persoon aan te vragen. Ook 
verenigingen kunnen iemand voordragen. 

Om in aanmerking te komen voor een Koninklij-
ke Onderscheiding moet er sprake zijn van bij-
zondere verdiensten op maatschappelijk terrein 
en/of voor vrijwilligerswerk. Denk bijvoorbeeld 
aan initiatiefnemers, bestuursleden of vrijwilli-
gers van een vereniging, club of een stichting 
met een ideëel karakter. Daarbij moeten de 

werkzaamheden belangeloos zijn verricht. Tijds-
duur en intensiteit zijn hierbij van groot belang.

Voordragen vóór 15 juli a.s.
Het voorstel voor de uitreiking tijdens de traditi-
onele Lintjesregen dient uiterlijk 15 juli a.s. bij 
ons te zijn ingediend. 

Tussentijdse onderscheidingen 
Naast de traditionele lintjesregen, bestaat te-
vens de mogelijkheid om iemand in de loop van 
het jaar voor te dragen voor een Koninklijke On-
derscheiding. Bijvoorbeeld ter gelegenheid van 
een jubileum of pensioen waarbij tevens sprake 
is van bijzondere maatschappelijke verdiensten 

voor onze samenleving. Een dergelijk verzoek 
moet minimaal vier maanden voor de geplan-
de datum van de uitreiking bij de burgemeester 
binnen zijn, anders kan de aanvraag niet meer 
op tijd worden afgehandeld.

Wilt u iemand voordragen, dan kunt u contact 
opnemen met het bestuurssecretariaat van de 
Gemeente Mook & Middelaar: 
telefoon: 024 - 696 91 11
e-mail: 
bestuurssecretariaat@mookenmiddelaar.nl

Voor meer informatie kunt u ook kijken op:
www.lintjes.nl

(9 - 30 jaar) kunnen een mantelzorgwaardering 
(bon van bol.com) aanvragen.

Cadeaubon
Wil je als jonge mantelzorger de cadeaubon ont-
vangen? Dan kun je die aanvragen op:
• dinsdag 1 juni tussen 15.00 - 18.00 uur: bij 
 het Lees- en Ontmoetingspunt, Prinsenweg 
 3c in Molenhoek of bij Verenigingsgebouw 
 Willem Alexanderstraat 1 in Overasselt.
• donderdag 3 juni tussen 15.00 - 18.00 uur: 
 bij het Multifunctioneel Centrum de Koppel, 
 Dorpsstraat 45 in Middelaar of bij Multifunc-
 tioneel Centrum Maldensteijn, Kerkplein 8 in 
 Malden.

Ouders meenemen
Let op: Kinderen en jongeren onder de 16 jaar 
moeten een van de ouders meenemen voor toe-
stemming.

Week van de Jonge Mantelzorger

Houd in de Week van de Jonge Mantelzorger 
voor de zekerheid de website: 
www.mantelzorg-nijmegen.nl in de gaten. 
Mocht het coronavirus roet in het eten gooien, 
dan staat op deze pagina de laatste informatie 
over de activiteiten.

Lintjesregen 2022

Houd in de Week van de Jonge Mantelzorger 
voor de zekerheid de website: 

WAAROVER PRATEN WIJ
COMMISSIEVERGADERINGEN
In de commissie Samenleving van 1 juni worden de volgende onderwerpen 
behandeld:
• Raadsmemo inspectie rapport onderwijsachterstandenbeleid
• Lokale inclusie agenda
• Beschermd wonen en maatschappelijke opvang
• Regionale Energie Strategie Noord- en Midden Limburg 1.0
• Veiligheidsregio Limburg-Noord Jaarverantwoording 2020 - Ontwerp
 begroting 2022
• Gemeenschappelijk Orgaan regio Arnhem-Nijmegen Jaarrekening 2020
• Modulaire Gemeenschappelijke Regeling jaarrekening 2020 en ontwerp-
 begroting 2022

In de commissie Grondgebied van 2 juni worden de volgende onderwerpen 
behandeld:
• Groene Metropoolregio Wijziging gemeenschappelijke regeling
• Groene Metropoolregio Concept-regionale agenda 2021-2022 en ont-
 werpbegroting 2022

In de commissie Begroting en Rekening wordt het volgende onderwerp 
behandeld:
• Jaarstukken 2020

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 griffi er, mevrouw 
M. van Arensbergen, via 06 - 50 16 50 25 of: 
griffi er@mookenmiddelaar.nl, o.v.v. uw naam, adres en telefoonnummer. 
Stuur uw tekst van maximaal 700 woorden mee en een verkorte versie 
van maximaal 250 woorden. Uw tekst wordt voorgelezen door de (com-
missie)griffi er en toegevoegd aan de raadsstukken (bij meerdere inspre-
kers wordt de verkorte versie voorgelezen).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffi e via: 
griffi er@mookenmiddelaar.nl. 
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Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending 
een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethou-
ders. 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. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KlantContact- 
Centrum op telefoonnummer 024 - 696 91 11 of via e-mail: 
gemeente@mookenmiddelaar.nl 

VERLEENDE APV-VERGUNNINGEN
• 2, 3 en 4 september 2021 statiegeldactie Drum- en showband Mook te  
 Mook en Molenhoek.
• 17 juli 2021 gladiolenactie CV De Meulenwiekers in Molenhoek.

De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op onderstaande 
adressen. Aanvullende informatie kunt u vinden op https://simsite.
mookenmiddelaar.nl/mook-en-middelaar/bekendmakingen_42959/ 
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.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
• Heumensebaan 2 Molenhoek, landgoed de Mookerheide, realiseren in- 
 formatiepunt met food-aanhangwagen.
• Kampweg 1 Middelaar bouwen vrijstaande woning.

VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
• Franciscanessenstraat 9 Molenhoek dichtmaken veranda ten behoeve  
 van de keuken.
• Groesbeekseweg 106 Mook ombouwen van 3 vergaderzalen tot hotel- 
 kamers.
• Ringbaan 50 Molenhoek plaatsen kozijn in de gevel.
• Bovensteweg (nabij nr.10 kavel A) Mook bouwen vrijstaande woning.
• Bovensteweg (nabij nr.10 kavel B) Mook bouwen vrijstaande woning.

BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN 
De BAG beheerder - GEO-coördinator van Mook en Middelaar maakt be-
kend dat hij op 18 mei 2021 het volgende huisnummer heeft toegekend:
• Kampweg 1 Middelaar, gebruiksdoel: woonfunctie
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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


