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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

Sportverenigingen kunnen vanaf nu een subsidie 
aanvragen van € 500,- voor het volgen van een 
cursus/training voor jeugdtrainers. De subsidie-
regeling is bedoeld voor alle Limburgse sport-
verenigingen die zijn aangesloten bij een sport-
bond.

Eén op de drie sportverenigingen in Limburg 
heeft een tekort aan jeugdtrainers. Daarnaast 
beschikt 40% van de sportverenigingen in Lim-
burg niet over voldoende gekwalificeerde trai-
ners. Goede jeugdtrainers zijn onmisbaar om 
kinderen en jongeren aan het sporten te krijgen 
en te houden.

Meer informatie en het aanvraagformulier van 
de subsidieregeling voor jeugdtrainers vind je 
op: www.limburg.nl/subsidiejeugdtrainers

Subsidieregeling Opleiden Jeugdtrainers

Een nieuwe Buurtbus 
in de gemeente!

Stookwijzer

Gemeentehuis gesloten

Er komt een extra buurtbus, die in ieder geval 
van Middelaar naar Malden zal rijden, via station 
Mook-Molenhoek. Dat is de uitkomst van een on-
derzoek onder inwoners van de gemeenten Mook 
en Middelaar en Heumen. Zij konden tussen 1 en 
15 oktober hun wensen kenbaar maken via een 
enquête. 

Er was veel belangstelling voor het onderzoek. 
Dit was meteen ook een duidelijk signaal. De 
uitkomsten zijn besproken met de provin-
cie Gelderland en het busbedrijf Connexxion/
Breng. Resultaat: de provincie heeft voldoende 
vertrouwen om groen licht te geven en onder-
steunt het opzetten van de nieuwe buurtbus. 
Als gemeente zijn wij hier erg blij mee. Wij wil-
len alle deelnemers hartelijk danken voor hun 
medewerking!
 
Wat kunt u nu verwachten? 
We gaan nu samen met de provincie, het bus-
bedrijf, de gemeente Heumen en de Algemene 
Hulpdienst Mook, Molenhoek en Middelaar met 
de vervolgstappen aan de slag. Op basis van de 
onderzoeksuitkomsten bepalen we de route en 
de dienstregeling. We richten een buurtbusver-
eniging op en gaan vrijwilligers werven. Die zijn 
immers essentieel als chauffeur, maar bijvoor-
beeld ook voor taken binnen de vereniging. We 
zullen u op de hoogte houden van de voortgang.

Vrijwilligers gezocht!
Heeft u interesse om als vrijwilliger een bijdrage 
te leveren aan de nieuwe buurtbus? Stuur dan 
een e-mail naar: 
gemeente@mookenmiddelaar.nl.

Het stoken van een vuurtje kan gezellig zijn. Maar helaas ook schadelijk voor gezondheid én milieu. 
Gaat u hout stoken, bekijk dan eerst even de Stookwijzer. Zo weet u wanneer het vuur beter uit kan 
blijven.

De Stookwijzer geeft in een oogopslag weer of het verantwoord is om hout te stoken. Het advies 
wordt gegeven door een index van de luchtkwaliteit en de windsnelheid van dat moment. De infor-
matie kan per postcodegebied worden opgevraagd. Elk uur wordt de informatie ververst.

Windstil
De Stookwijzer moet ervoor zorgen dat de overlast minder wordt. Door niet te stoken met bijvoor-
beeld mist of als het windstil is, zou de luchtkwaliteit moeten verbeteren.

U vindt de Stookwijzer op www.stookwijzer.nu

Op dinsdag 15 december is het gemeentehuis vanaf 15.00 uur gesloten en ook 
telefonisch niet bereikbaar. 
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OPENBARE BEKENDMAKINGEN
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
• Rijksweg 93 Mook plaatsen terrasoverkapping.
• Cuijksesteeg Middelaar voor ecologisch herstel Maas door realiseren  
 natuurvriendelijke oever.

VERLEENDE APV-VERGUNNING
• Plaatsing busje door TriNed B.V. t.b.v. promotie glasvezel van 11 t/m  
 14 januari 2021 in het winkelcentrum Molenhoek. 

MELDING (SLOOP)
• Gravenstraat 6 Molenhoek asbestverwijdering uit woning.

VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING
• Lindeboom 113 Mook plaatsen veranda voorzijde woning.

NIEUWE VOORZIENINGEN EN TARIEVEN WMO EN JEUDGWET
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 december 2020 
de voorzieningen en tarieven Wmo en Jeugdwet vastgesteld die per  
1 januari 2021 in zullen gaan. Een overzicht van de voorzieningen en 
tarieven voor de Wmo en Jeugdwet voor het kalenderjaar 2021 kunt u 
vinden op de website www.mookenmiddelaar.nl.

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

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

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


