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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

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

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
• Plaatsen reclame t.b.v. clean up day op 19 september in de gemeente 
 Mook en Middelaar van 7 t/m 20 september 2020 door Triangle Media. 
• 18 september 2020 voor donateursactie door Harmonie Erica Mook en 
 Molenhoek.

BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN 
De BAG beheerder - GEO-coördinator van Mook en Middelaar maakt be-
kend dat hij op 28 juli 2020 ten behoeve van de bouw van een glasvezel-
centrale het volgende huisnummer heeft toegekend:
• Kerkstraat 56 Mook, met gebruiksdoel: overige gebruiksfunctie.

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 VERGUNNING 
• 3 augustus 2020 voor het opgraven van stoffelijke resten op grond van 
 artikel 29 Wet op de Lijkbezorging door aanvrager op de begraafplaats 
 te Molenhoek.

MELDING (MOBIEL BREKEN BOUW- EN SLOOPAFVAL)
• Elzenstraat 11a Middelaar breken van 1500 ton mengpuin.

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

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

Wilt u stoppen met roken? Wilt u daar misschien hulp bij? Het Gezondheids-
centrum ‘Samen Gezond’ organiseert hiervoor binnenkort een informatie-
bijeenkomst en een training. 

• Informatiebijeenkomst 
 Over verschillende ondersteuningsmogelijkheden om te stoppen met roken

 Wanneer:  Woensdag 16 september 19.00-20.00 uur
 Waar:  Gezondheidscentrum De Kroonsteen 8
 Adres: Schoolstraat 8, Malden
  Toegang gratis en aanmelden is niet nodig!

• Training ‘Rookvrij! Ook jij?’
 Wanneer: Start woensdag 7 oktober 19.00-20.30 uur, 7 bijeenkomsten
 Waar: Gezondheidscentrum De Kroonsteen 8
 Adres: Schoolstraat 8, Malden
 Aanmelden: via www.rookvrijookjij.nl of 076 - 88 95 195 of uw huisarts

Stoppen met roken


