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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

In de vakantietijd waarschuwen politie en ge-
meenten steevast voor inbrekers. Tips voor 
hang- en sluitwerk, verlichting, rolluiken, enzo-
voort. ‘Waak voor Inbraak’ is een bekend project 
in de regio. We blijven dit ook doen. Dit jaar is 
het noodzakelijk eveneens te wijzen op de toena-
me van cybercrime ofwel computercriminaliteit. 
Deze cybercriminelen komen niet bij u binnen via 
een raam of een geforceerde deur, maar via uw 
wifi-netwerk of computer. 

Hacken en nepprofielen
Onlangs presenteerde de politie de criminali-
teitscijfers voor Limburg. In de hele provincie 
werden in de eerste drie maanden van 2020 al 
138 computermisdrijven geregistreerd. 
Ter vergelijking: in het hele vorige jaar waren dat 
159 gevallen. Dat gaat dus dit jaar hard. Onder 
cybercriminaliteit verstaat de politie hacken van 
computers, diefstal van computergegevens en 
het gebruik van ransomware: tegen betaling van 
losgeld wordt de computer weer vrijgegeven. 
Maar ook het gebruik van nepprofielen op Face-
book, Instagram of WhatsApp om mensen op te 
lichten valt onder cybercrime. 

Identiteitsfraude
Aan internet zitten leuke kanten, maar dus ook 
gevaarlijke kanten. In diverse gemeenten in 
Limburg wordt hiervoor nu door burgemeesters 
gewaarschuwd. In Mook en Middelaar zijn er 
helaas meerdere inwoners slachtoffer geworden 
van cybercrime. Burgemeester Willem Gradisen 
geeft daarbij aan dat “het vaak gaat over gro-
te bedragen die inwoners zijn kwijtgeraakt als 
gevolg van computercriminaliteit”. Verder komt 

identiteitsfraude hier eveneens voor: “namens 
het slachtoffer van identiteitsfraude wordt ver-
volgens bij zijn of haar familie en bekenden ge-
probeerd om geld overgemaakt te krijgen. Doe 
daarvan in ieder geval altijd aangifte”, aldus de 
burgemeester. 

Wifi-netwerk barricaderen
Dus sluit niet alleen ramen en deuren als je op 
vakantie gaat, maar barricadeer als het ware ook 
de ingang naar je computer en je wifi-netwerk. 
Speciale aandacht vragen de burgemeesters 

voor het ‘internet of things’, allerlei apparaten 
die met het internet verbonden zijn. Zodat je 
vanaf het zwembad op je vakantieadres de zon-
wering thuis kunt bedienen. Hartstikke handig 
allemaal, maar dikwijls is de beveiliging van die 
apparaten krakkemikkig. 

De komende weken en maanden waarschuwt 
de campagne ‘Waak voor inbraak’ voor cyber-
crime en geeft goede tips om digitale inbrekers 
te weren. 

Inbrekers komen ook via het stopcontact

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

In de afgelopen maanden zijn ten gevolge van de 
coronacrisis de deuren van de Alzheimercafés 
in het hele land gesloten gebleven. In september 
en oktober gaan de cafés in de regio Nijmegen 
weer geleidelijk en voorzichtig open. Daarbij 
zullen de richtlijnen van het RIVM en Alzheimer 
Nederland gevolgd worden. 

Dit betekent onder andere dat er per café een 
beperkt aantal bezoekers kan worden ontvan-
gen. Daarom zullen de bezoekers zich vooraf 
moeten aanmelden bij het café van hun keuze. 
Per café is er een aanmeldpunt. De informatie 

hierover kunt u tijdig vinden in de lokale huis- 
aan-huisbladen en op de flyers van het Alzheimer- 
café in uw gemeente. 

De start zal per café verschillend zijn omdat de 
mogelijkheden per locatie verschillen. De cafés 
in de gemeenten Berg en Dal en Beuningen zul-
len in september weer starten. Wanneer de cafés 
in de gemeenten Nijmegen, Wijchen, Heumen 
en Mook en Middelaar weer gaan starten is nog 
niet zeker. Houd daarom de informatie in de lo-
kale bladen en op de flyers in de gaten.

Alzheimercafés weer voorzichtig 
van start vanaf september

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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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
• Keurvorststraat 62 Molenhoek plaatsen dakkapel op voordakvlak 
 woning. 
• Bracamonteweg 14 Mook realiseren zwembad bij woning. 
• Wolfkuilseweg 6 (voorlopig) Mook bouwen woning met atelier. 

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
• Koningin Julianastraat 3 Mook bouwen Medisch Centrum Mook. 

VERLEENDE APV-VERGUNNING
• Standplaatsvergunning voor kersen en fruitkraam op diverse dagen op
  het Raadhuisplein of Maaskade gedurende de jaren 2021 t/m 2025
  Mook. 

BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN 
De BAG beheerder - GEO-coördinator van Mook en Middelaar maakt be-
kend dat hij op 22 juli 2020 het volgende huisnummer heeft toegekend:
• Koningin Julianastraat 3 Mook, Gezondheidszorgfunctie

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. 

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

BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN 
De BAG beheerder - GEO-coördinator van Mook en Middelaar maakt be-
kend dat hij op 23 juli 2020 de volgende huisnummers heeft toegekend:
• Molenhoek, Prinsenweg 29: winkelfunctie
• Molenhoek, Prinsenweg 31: winkelfunctie
• Molenhoek, Prinsenweg 31b: winkelfunctie

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. 

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

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

Met behulp van de Vonkjes worden kleinschali-
ge burgerinitiatieven gestimuleerd en gewaar-
deerd. Het gaat om initiatieven vanuit burgers, 
die burgers zelf zonder hulp van de gemeente 
willen en kunnen uitvoeren. Het betreft geen 
jaarlijkse bijdrage, maar een eenmalige bij-
drage van maximaal € 300 per aanvraag. Een 
aanvraag kan worden gedaan door een rechts-
persoon (vereniging, stichting), maar ook door 
groepjes burgers en/of een individuele burger. 

Er zijn in 2020 al diverse Vonkjes toegekend. 
Heeft u ook een leuk idee, kunt u het idee sa-
men met andere inwoners uitvoeren en heeft 
het een sociale meerwaarde voor de langere 
termijn? Laat het ons weten! Neem dan contact 
met ons op via telefoonnummer 024 - 696 91 11
of via gemeente@mookenmiddelaar.nl. 

U kunt ook meer informatie vinden op onze 
website www.mookenmiddelaar.nl. Op de web-
site kunt u ook het aanvraagformulier vinden 
voor het indienen van een aanvraag.

Vonkjes
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