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Werkzaamheden inrichten werkterrein en plaatsen hulpbrug
Dit najaar wordt de draaibrug in Montfoort gerenoveerd door Rijkswaterstaat.
Het draaiende gedeelte van de brug wordt in de tweede helft van oktober 2022
eruit gehesen en naar een andere locatie buiten Montfoort gebracht.
Daar wordt de brug opgeknapt. In oktober 2022 tot en met maart 2023 vernieuwt
Rijkswaterstaat rondom de brug onder andere het houten remmingwerk, herstelt
de kademuur, plaatst een afscheidingsmuur en renoveert het draaipunt.

Tijdelijk werkterrein

Om de werkzaamheden aan de
draaibrug Montfoort uit te kunnen voeren
is werkruimte nodig. Op het terrein van
de scouting ter hoogte van de Hofdijk
wordt daarom een tijdelijk werkterrein
ingericht. Het gaat hierbij onder andere
om een kantoorunit, werkplaats en
opslag van kleine materialen.
Vanaf het tijdelijk werkterrein komt in het
water een loopvlonder te liggen die het
werkterrein verbindt met het werkgebied
rondom de brug.

Tijdelijke hulpbrug

Er komt een tijdelijke hulpbrug voor
fietsers, wandelaars en hulpdiensten
ten westen van de huidige brug, tussen
Om ’t Wedde en de IJsselkade ter hoogte
van de huisnummers 24 en 26.
De hulpbrug wordt een constructie op
palen. Er worden aan beide zijden in het
water palen geplaatst in de bodem en de
hulpbrug wordt hier opgelegd.
Deze hulpbrug wordt op maandag
10 oktober aangevoerd en op dinsdag
11 oktober en woensdag 12 oktober
langzaam omhooggetild (gevijzeld) op de
palen.

Hinder en maatregelen
aanleg hulpbrug
•

Deze week (in de week van
19 september) plaatst de aannemer
vier funderingspalen (buispalen) voor
de hulpbrug. Binnen deze buispalen
worden de palen geheid. Mogelijk zijn
hierbij doffe klappen waar te nemen.

•

•
•

Tijdens het plaatsen van het vaste
deel (het dek) van de hulpbrug op
10 en 11 oktober 2022 kan het zijn dat
het verkeer op Onder de Boompjes
korte tijd even moet wachten.
Voor het plaatsen van de hulpbrug
werkt de aannemer doordeweeks
tussen 07.00 en 19.00 uur.
Van maandag 10 oktober 2022 tot
zaterdag 1 april 2023 geldt een
vaarverbod op de Hollandsche IJssel
bij Montfoort vanaf het scouting terrein
tot aan de hulpbrug in beide richtingen.

Hulpbrug in gebruik
en afsluiting draaibrug

Vanaf woensdag 12 oktober 17.00 uur
is de hulpbrug in gebruik en sluit
Rijkswaterstaat de draaibrug af voor al
het verkeer. (Brom)fietsers, voetgangers
en de hulpdiensten kunnen vanaf
woensdag 12 oktober 17.00 uur gebruik
maken van de tijdelijke hulpbrug. Aan het
begin en einde van de brug worden
paaltjes geplaatst, zodat autoverkeer er
niet overheen kan. Het autoverkeer moet
vanaf woensdag 12 oktober 17.00 uur tot
april 2023 omrijden via de N204.

Vervolg

In oktober 2022 start de voorbereiding
voor het uithijsen van de draaibrug.
Het uithijsen gebeurt in de tweede helft
van oktober. Begin oktober volgt meer
informatie over de werkzaamheden en
maatregelen tijdens het uithijsen van de
draaibrug. Zie voor de actuele informatie:
www.rws.nl/draaibrugMontfoort.

Instellen eenrichting verkeer Lieve Vrouwengracht
en aanpassen rijrichting Bergstraat
Zoals u weet, zijn we bezig met het
aanpassen van de verkeerssituatie in
de binnenstad van Montfoort.
Dit doen we om de binnenstad
toegankelijk, bereikbaar en veilig te
maken. Met name op aangeven van
bewoners in de Lieve Vrouwengracht
en Bergstraat wijzigen we hier de
verkeerssituatie per 22 september a.s.
Begin dit jaar hebben we geconstateerd
dat er een onveilige situatie is op de
Lieve Vrouwengracht, Bergstraat en
Lange Kerkstraat, met name veroorzaakt
door vrachtverkeer dat zich vastrijdt op
de hoek van de Bergstraat en de
Lange Kerkstraat. Ook is geconstateerd
dat er te hard gereden wordt op de
Lange Kerkstraat.

Gedane aanpassingen
Lange Kerkstraat

Op de Lange Kerkstraat hebben we
inmiddels, in samenspraak met bewoners,
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bloembakken geplaatst om het verkeer af
te remmen. Ook is een snelheidsdisplay
(smiley-bord) geplaatst om bestuurders
te waarschuwen als zij te hard rijden.

Uit te voeren aanpassingen
Lieve Vrouwengracht en Bergstraat
In samenspraak met de bewoners zien
we ook een oplossing in verbeteren van
deze situatie door het instellen van
eenrichtingsverkeer voor (vracht)auto’s in
de Lieve Vrouwengracht en het omdraaien
van de rijrichting in de Bergstraat.
Op 22 september zullen de rijrichtingen
en het eenrichtingsverkeer worden
ingevoerd en worden de verkeersborden
gewijzigd. We verwachten dat de situatie
hiermee veiliger zal worden.
De afbeelding rechts geeft de nieuwe
verkeerssituatie vanaf 22 september aan.
Met deze nieuwe verkeerscirculatie
verwachten we de punten aangemerkt
als ‘onveilig kruispunt’ veiliger te maken.
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Aftrap Ontmoetingen Online voor mensen
met dementie op Wereld Alzheimer Dag
Op 21 september is het Wereld
Alzheimer Dag. Het thema dit jaar is
‘Samen op Pad’. Een mooie dag om
een nieuw initiatief te starten voor
mensen met dementie en hun naasten:
Ontmoetingen Online.

of wandelen naar de moestuin.
Dit roept herinneringen op bij de
deelnemers. Zoals een vrijwilliger al zei:
“Het is fantastisch om te zien hoe de
mensen er naar uit kijken om erop uit te
gaan en elkaar te zien. Er zijn nieuwe
vriendschappen ontstaan.”
De online ontmoetingen zijn toegankelijk
voor iedereen die op deze manier graag
anderen willen ontmoeten. Bij sommige
activiteiten is het ook mogelijk op locatie
aanwezig te zijn.

Wekelijkse online ontmoetingen

Vanaf 21 september tot eind december
komt een (kleine) groep mensen met
dementie, en eventueel hun naasten,
wekelijks bij elkaar. Het initiatief is gericht
op mensen die het leuk vinden om deel
te nemen aan culturele activiteiten en
sociaal betrokken te zijn, maar die niet
(altijd) fysiek in staat zijn om dat te doen.
Via het online platform Ontmoetingen
Online ontmoeten ze elkaar vanuit hun
eigen huis. Wethouder AnneMarie van de
Poll is bij de eerste bijeenkomst aanwezig.

Hoe werkt het?

Het is eenvoudig om deel te nemen via
een tablet, computer of televisie.
De verbinding wordt opgezet door een

expert die uitlegt hoe het werkt.
Voor de ontmoetingen is een speciaal
afgesloten kanaal opgezet, waarmee ze
door videobellen met elkaar kunnen
praten, ervaringen delen en meegenomen
worden op stap door de buurt.

Wat doen ze zoal?

Een vrijwilliger neemt de groep wekelijks
vanuit hun eigen huis mee naar buiten.
Zo brengt deze een bezoek aan molen
De Valk, een kaasboerderij, een fruitteler

Meedoen of vrijwilliger worden?

Wilt u meer informatie of direct
aanmelden? Kijk op www.swomontfoort.nl
of neem contact op met Marjon de Jong
of Rachma Benaissa.
Zij zijn bereikbaar via 0348-469109 of
bakkershuis@swomontfoort.nl.
Heeft u interesse om als vrijwilliger aan
de slag te gaan? Kijk dan voor meer
informatie op www.montfoortwerkt.nl.

vervolg van pagina 1

Raadsvergadering
26 september
2022
De vergadering begint om 20.00 uur, in
het Huis van Montfoort. U bent van harte
welkom om de vergadering bij te wonen.
Op de website van de gemeenteraad
Montfoort.bestuurlijkeinformatie.nl kunt u
de vergaderstukken raadplegen.

Agenda
1.
2.
3.
4.

Energietoeslag van e 800 naar e 1.300
De regering heeft besloten dat de
energietoeslag van 800 naar 1.300
euro is verhoogd. Dit geld is bedoeld
om inwoners met een laag inkomen te
helpen bij het betalen van de hoge
energiekosten. Ferm Werk regelt dit
voor onze gemeente.
Heeft u geen uitkering Participatiewet,
IOAW of IOAZ, maar wel een laag

inkomen? Dan kunt u uw aanvraag online
doen bij Ferm Werk via
www.fermwerk.nl/inkomen/extras-bijlaag-inkomen/energietoeslag.
Zodra uw aanvraag is ontvangen,
gaat Ferm Werk deze beoordelen.
De afhandeling van een aanvraag duurt
maximaal 8 weken.
U kunt de energietoeslag aanvragen tot
en met 31 december 2022.

Altijd al een EHBO-cursus willen doen?
Dan is dit nu de kans!
Je wilt het liever nooit meemaken,
maar stel je voor: je zit gezellig aan tafel
te eten. Ineens verslikt je tafelgenoot of
kind zich. Het lijkt eerst onschuldig,
maar al gauw zie je paniek in de ogen.
Zijn gezicht verandert langzaam van
kleur en hij dreigt te stikken.
Je moet direct in actie komen. Maar wat
moet je doen? Moet je op zijn rug slaan?
Of 112 bellen? Op dit moment betekent
kennis van EHBO het verschil tussen
leven en dood. Ook bij minder ernstige

situaties is het belangrijk dat je weet wat
je moet doen om erger te voorkomen.

Wat leer je?

In een cursus EHBO leer je precies wat
je moet doen bij de meest voorkomende
ongevallen. En dat niet alleen.
Je leert tijdens een cursus ook hoe je
een ongevalsituatie beoordeelt,
hoe je zorgt voor veiligheid voor jezelf
en het slachtoffer en hoe je hulpdiensten
inschakelt.

Meedoen?

Door een subsidie van de gemeente
kan je deze cursus nu gratis volgen.
Wat vragen wij van jou? Drie zaterdagen
van 09.00 tot 16.00 uur. De eerste start op
zaterdag 1 oktober. En na het succesvol
afleggen van deze cursus ben je
minimaal twee dagdelen (per jaar)
inzetbaar als vrijwilliger (EHBO-er) bij
een Montfoorts of Linschotens evenement.
Wil je meedoen? Stuur een mail naar
info@ehbomontfoort.nl.

Openbare bekendmakingen
De gemeente neemt veel beslissingen.
Deze beslissingen moet de gemeente
publiceren. Bekendmakingen van de
gemeente zoals bouwvergunningen,
verordeningen, beleidsregels,
verkeersregels, bestemmings-plannen

enzovoort vindt u op www.overheid.nl en
www.officielebekendmakingen.nl.
U kunt zich via www.overheid.nl ook
gratis abonneren op de
attenderingsservice en op de hoogte
blijven via berichten over uw buurt.

Als service naar onze inwoners publiceert
de gemeente Montfoort ook elke week
het gemeentenieuws en de openbare
bekend-makingen op www.montfoort.nl/
bekendmakingen.

Opening en mededelingen
Vaststellen van de agenda
Mededelingen
Overige punten
a. Aanvullend krediet voor het
bouwdepot Kindcentrum
Montfoort. De kosten voor de
bouw stijgen als gevolg van de
verhoogde prijzen voor o.a.
bouwmaterialen.
b. De Algemene Plaatselijke
Verordening zomer 2022:
elk jaar wordt de APV
geactualiseerd in de zomer.
c. Uitvoeringsprogramma College
van B&W 2022-2026. Na de
gemeenteraadsverkiezingen van
dit jaar heeft de raad een
Raadsprogramma 2022-2026
opgesteld. Het college van
burgemeester en wethouders
heeft op basis van het
raadsprogramma een
uitvoeringsprogramma getiteld
‘Samen verder bouwen aan een
toekomstbestendig Montfoort’
vastgesteld.
d. Bestemmingsplan Veldzicht
Nieuwe Zandweg 20:
voorbereiding van het raadsbesluit
op 26 september.
e. Duurzaamheidsvisie gemeente
Montfoort 2022-2030:
de Duurzaamheidsvisie bevat een
divers aantal landelijke en
regionale doelstellingen die onder
de paraplu van het concept
duurzaamheid op ons afkomen.
f. Besluit Montfoort Nota
bodembeheer van de
Omgevingsdienst Regio Utrecht.
De omgevingsdienst heeft een
nota bodembeheer opgesteld.
Montfoort is aangesloten bij de
omgevingsdienst en neemt over
de nota een besluit, evenals alle
gemeenten die zijn aangesloten.
g. Ontslag wethouder J. Vlaar
h. Benoeming wethouder
C. van Balen
i. Aanwijzing griffier mevrouw
S. Meijer
j. Benoeming wethouder
A. van de Poll als plv bestuurder
Ferm Werk
k. Wijziging omvang aanstelling
wethouder A. van de Poll

Algemene informatie
HUIS VAN MONTFOORT
Kasteelplein 5, 3417 JG Montfoort
Postbus 41, 3417 ZG Montfoort
0348 476400
Maandag t/m vrijdag
08.30 tot 17.00 uur
info@montfoort.nl
www.montfoort.nl

KLANTZAKEN

Maak een afspraak, 0348 476400
of via www.montfoort.nl.
Maandag t/m donderdag
09.00 tot 12.00 uur
Vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur,
van 13.30 tot 17.00 uur
en van 18.00 tot 20.00 uur
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OPENBARE
BEKENDMAKINGEN

Bouwvergunningen, verordeningen,
beleidsregels, verkeersregels,
bestemmingsplannen enzovoort
vindt u op www.overheid.nl en
www.officielebekendmakingen.nl.
U kunt zich via www.overheid.nl
ook gratis abonneren op de
attenderingsservice en op de
hoogte blijven via berichten
over uw buurt.
Het gemeentenieuws en de
openbare bekendmakingen
vindt u ook op www.montfoort.nl/
bekendmakingen.

SPREEKUREN
BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS

Afspraken met collegeleden: via het
bestuurssecretariaat, 0348 476443

CALAMITEITENLIJN

Voor gevaarlijke situaties in de
gemeente buiten kantoortijden
06 13610655

STORING

Straatverlichting, CityTec
088 1002731

POLITIE

Kasteelplein 5 (stadskantoor)
0900 8844 (lokaal tarief)
Vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur
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GEMEENTEWERF

IJsselveld 18a, Montfoort
Woensdag van 08.30 tot 12.15 uur
en van 13.15 tot 15.45 uur
Vrijdag van 08.30 tot 12.15 uur
en van 13.15 tot 15.45 uur
Zaterdag van 08.30 tot 12.00 uur

GROFVUIL

Maak een afspraak voor het ophalen
0182 547500

MILIEU

Omgevingsdienst Regio Utrecht
www.odru.nl/milieuklachten
088 0225000

WERK EN INKOMEN
Ferm Werk
Carrosserieweg 1, Woerden
0348 497000
info@fermwerk.nl
www.fermwerk.nl

ZORG EN WELZIJN
SWOM, Kasteelplein 5, Montfoort

0348 469109
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag
09.00 tot 12.30 en 13.00 tot 17.00 uur
Inloopspreekuur Sociaal Team:
elke dinsdag en donderdag
van 10.00 tot 12.00 uur
info@swomontfoort.nl
www.swomontfoort.nl
Inloopspreekuur formulierenbrigade
Elke donderdag van 10.00 tot 11.30 uur
SWOM DoeMeeHuis, Kasteelplein 7

Meldpunt discriminatie
030 2328666
info@artlmiddennederland.
Kaap Hoorndreef Utrecht

JEUGDHULP

Jeugdteam Montfoort
Kasteelplein 5, Montfoort
06 27056153
info@jeugdteammontfoort.nl
www.jeugdteammontfoort.nl

Adviesraad Sociaal
Domein Montfoort

Gerrit Jan van der Veenstraat 20
3417 GB Montfoort
www.adviesraadmontfoort.nl
secretariaat@adviesraadmontfoort.nl
Facebook: Adviesraad Montfoort

