
Herinrichting centrumstraten Mook van start
Op dinsdag 14 januari heeft wethouder Wien-
hoven het officiële startsein gegeven voor de 
werkzaamheden aan het project ‘Herinrichting 
Centrumstraten Mook’.

Het opknappen van de centrumstraten sluit aan 
op de bouwontwikkelingen in het centrum van 
Mook en het eerder aangepakte Raadhuisplein. 
Met deze renovatie is het de bedoeling om de 
functionaliteit en de ruimtelijke kwaliteit van 
het centrum van Mook te verbeteren en een 
groter centrumgevoel te creëren. 

Wethouder Wienhoven heeft op 14 januari 
plaatsgenomen in de rupskraan om een nieu-
we rioolbuis in de rioolsleuf te plaatsen. Hoewel 
wethouder Wienhoven dit perfect heeft gedaan, 
laten wij de overige werkzaamheden toch over 
aan de aannemer Gebroeders van Venrooij. 
Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit 
het vervangen van de huidige riolering, rijbanen, 
voetpaden en parkeerplaatsen.

Heeft u vragen over de werkzaamheden kijk 
dan op onze website www.mookenmiddelaar.nl 
of neem bij dringende vragen contact op met de 
hoofduitvoerder van Gebroeders van Venrooij: 
Ronnie Tsaganos (info@vanvenrooij.nl, (06) 53 
22 53 14).
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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. Spreekuur politie donderdag 15.00 - 19.00 uur. 
Zie voor meer informatie onze website www.mookenmiddelaar.nl

Een oproep aan inwoners!
Vrijwillige ouderenadviseurs gezocht Gemeenteraad
Lijkt het u leuk om contacten te leggen met ouderen? Vindt u 
het belangrijk om mensen informatie te geven hoe ze prettig 
en gezond ouder kunnen worden? Zoekt u flexibel vrijwilli-
gerswerk zonder vaste tijden? Dan zijn we op zoek naar u!

Wat is een vrijwillige ouderenadviseur?
Inwoners die 75, 80, 85, 90 of 95 jaar oud worden krijgen 
een brief vanuit de gemeente met een felicitatie en het 
aanbod om met een vrijwillige ouderenadviseur te praten. 
De vrijwillige ouderenadviseurs bellen inwoners om te vra-
gen of zij interesse hebben in een gesprek en voeren deze 
gesprekken. De gesprekken gaan over verschillende the-
ma’s, zoals (het gevoel van) veiligheid, zelfredzaamheid, 
fysieke mogelijkheden of beperkingen, vervoer, financiën, 
hobby’s, sociale contacten, daginvulling of mantelzorg. 

Waar moet u rekening mee houden?
De gesprekken zijn flexibel in te plannen. Vrijwilligers krij-
gen zo’n 9 adressen per half jaar om ouderen te bellen 
en mogelijk te bezoeken. Vrijwilligers krijgen hiervoor een  
kleine vergoeding, worden bijgepraat over verschillende 
thema’s en komen tweemaal per jaar bij elkaar om ervarin-
gen uit te wisselen. 

Waar kunt u zich opgeven?
Als u interesse heeft kunt u een e-mail sturen naar: 
gemeente@mookenmiddelaar.nl of bellen met het Klant-
ContactCentrum via telefoonnummer 024 - 696 91 11.

Op 30 januari 2020 heeft de 
gemeenteraad vergaderd.  

De genomen besluiten treft u aan 
op onze website 

www.mookenmiddelaar.nl, 
onder gemeenteraad.

Doe mee!
Al meer dan 1171 personen (ruim 15 %) in 

onze gemeente hebben de Burgernetapp 
gedownload. In heel Nederland hebben 
1,7 miljoen personen de Burgernetapp 

geïnstalleerd. 

Hoe werkt Burgernet?
Burgernet werkt heel eenvoudig. 

Deelnemers ontvangen een oproep om mee 
te zoeken naar een persoon of voertuig in 

hun omgeving. Vaak gaat het om een 
vermissing, diefstal of een overval. 

Als mensen iets zien, bellen ze rechtstreeks 
met de meldkamer en kan de politie direct 

verder met de tip. 

De app is via de app-store of Android 
eenvoudig te installeren. 

Voor verdere informatie kunt u terecht op 
www.burgernet.nl 



De bekendmakingen van deze week hebben 
betrekking op onderstaande adressen.
Aanvullende informatie kunt u vinden op 
www.mookenmiddelaar.nl/actueel/bekend-
makingen. De bekendmakingen liggen 6 we-
ken ter inzage in het KlantContactCentrum 
van het gemeentehuis, informatie over mel-
dingen kunt u ook daar verkrijgen. U moet 
hiervoor wel een afspraak maken.

MELDING (MILIEU)
• Heikantseweg 27 Middelaar aanleg ge- 
 sloten bodemenergiesysteem.

INGETROKKEN AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
• Witteweg 19 Plasmolen verbouwen bij- 
 gebouw tot botenloods en realisatie boten- 
 helling op het talud grenzend aan de 
 achterzijde van het woonperceel.
• Witteweg 19 Plasmolen in gebruik nemen 
 strook grond gelegen achter de woning 
 voor privégebruik ten behoeve van terras 
 (vlonder), wandelpad en aanlegsteiger.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
• Plaatsen container, schaftkeet en toilet in 
 verband met buitenschilderwerk diverse 
 complexen Mook.
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