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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 corona-
virus regelmatig een kijkje op onze website: 

www.mookenmiddelaar.nl/corona. 

U treft daar veel antwoorden op vragen aan.

Informatie Corona virus

Graag willen we aandacht vragen voor een groot-
scheepse zwerfvuilactie die IVN als een van de 
partners van het nieuwe project ‘Maas Cleanup’ 
op zaterdag 19 september organiseert. 

Aan de Maas Cleanup op 19 september kunnen 
individuen en gezinnen deelnemen. Deze opruim-
actie is een nieuwe actie naast de jaarlijkse 
Voorjaarsactie Schone Maas voor verenigingen. 
De Schone Maas actie zal pas in het voorjaar 
2021 plaatsvinden als het is toegestaan vol-
gens de coronarichtlijnen. Hierover volgt begin 
volgend jaar meer informatie. 

Met de opruimacties wordt aandacht gevraagd 
voor de plastic soep problematiek. Zo kunt ook 

u een steentje bijdragen!

Iedere Limburgse gemeente heeft 1 opruimge-
bied aangewezen waar deze ochtend geschoond 
kan worden. Voor de gemeente Mook en Mid-
delaar is dat de punt tegenover de Dolfi jn (stuk 
Maasoever en een stuk kanaal). Het blijkt dat 
hier veel afval vanuit de Maas terechtkomt op 
de oevers. 

Op zaterdag 19 september bent u ’s ochtends 
welkom om mee te helpen. 
Ga naar www.maascleanup.nl voor meer details 
en om u op te geven. In verband met corona-
maatregelen is aanmelden verplicht en het deel-
nemersaantal beperkt.  

Maas Cleanup 19 september 2020: 
“Clean rivers, better business”

Met ingang van 8 september bent u weer welkom 
in Loket Duurzaam Wonen Plus in het gemeen-
tehuis in Mook. U kunt op afspraak terecht op 
dinsdagochtend in de oneven weken van 9.00 
t/m 12.00 uur. Een afspraak kunt u maken op 
www.mookenmiddelaar.nl of via (024) 696 91 11. 
We vragen u om de richtlijnen van de overheid in 
acht te nemen en alleen een afspraak te maken 
als u in goede gezondheid verkeert.

LET OP: Wij verzoeken u om bij voorkeur alleen
te komen. Mocht u met 2 personen een af-
spraak willen maken dan kunt u dat vooraf ken-
baar maken.

Via info@duurzaamwonenplus.nl kunt u ons ook 

per e-mail bereiken met uw vraag en de web-
site blijft natuurlijk ook bereikbaar voor alle in-
formatie: www.duurzaamwonenplus.nl .
Wilt u informatie en advies over energiebe-
sparing, opwekken van duurzame energie en 
het nemen van maatregelen met subsidie en/
of fi nanciering, kom langs voor een verkennend 
gesprek.

Loket Duurzaam Wonen Plus 
weer open op afspraak

Bezorgklachten 
verspreiding 

Gemeentenieuws

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
Mendozaweg 2a Mook aanleggen nieuwe toegangsweg naar een schakel-
station WML.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
• Ridderlaan 2 Molenhoek tijdelijk plaatsen puincontainer.
• Keurvorststraat 56 Molenhoek tijdelijk plaatsen puincontainer.

VERLEENDE APV-VERGUNNING
• 26 t/m 30 augustus 2020 voor kermis Mook op het Raadhuisplein 
 door gemeente Mook en Middelaar. 

VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
• Bovensteweg 42 (voorlopig) Mook bouwen vrijstaande woning. 

MELDINGEN (SLOOP)
• Hendrik van Nassaulaan 25 Mook verwijderen asbest.
• Bovensteweg 87 Mook slopen bijgebouw en asbestverwijdering.

VERLEENDE GELUIDSONTHEFFING APV
• Voor het produceren van extra geluid op 30 augustus 2020 door 
 Stichting Kamermuziek Mook en Middelaar. 

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

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

Loket Duurzaam Wonen Plus 

De verspreiding  van het krantje 
‘Gemeentenieuws’ vindt plaats in Mook en 
Middelaar op vrijdag en zaterdag en is een 
verantwoordelijkheid van de krant zelf en 

niet van de gemeente. 

Met  bezorgklachten kunt u zich melden bij 
het Gemeentenieuws via telefoonnummer

0481 - 46 47 70 of via 
www.gemeentenieuwsonline.nl. 

Overigens is het blad ‘Gemeentenieuws’ 
ook te raadplegen als e-paper:

https://groesbeek.gemeentenieuwsonline.nl/
krantenarchief


