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Wildplukken in het stadspark en Appellaantje
Heeft u al gezien hoeveel appels en
peren aan de bomen in het stadspark
van Montfoort hangen? En wist u dat
deze gratis geplukt kunnen worden?
Dit geldt ook voor het fruit aan de
fruitbomen aan het Appellaantje in
Linschoten.

Voor wie meer wil weten over de rassen
en hun eigenschappen is op initiatief van
Dirk de Jong, beheerder van de
kinderboerderij, een aantal fruitbomen in

het stadspark voorzien van een bordje met
een QR-code. Informatie over het stadspark
en de boomgaard is ook te vinden op de
website van de kinderboerderij:
www.kinderboerderijmontfoort.nl.

Ook op de site van de Hoogstambrigade is
veel informatie te vinden over fruitbomen
en rassen: www.uwhoogstambrigade.nl.

Samen met je buren, kinderen of
aanhakend bij de vele andere vrijwilligers,
proberen we zoveel mogelijk straten
schoon te maken. In onze gemeente
organiseren Zwerfvuilambassadeurs
samen met Duurzaam Montfoort een
opruimochtend. De opruimochtend start
om 10.00 uur en duurt tot circa 11.30 uur.

De vergaderingen beginnen 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.
Als u wilt inspreken bij een raadscommissie
dan kunt u contact opnemen met de griffie
via griffie@montfoort.nl of 06 52885417.

Agenda Commissie Ruimte
12 september 2022

World Cleanup Day, help jij ook mee?
Zaterdag 17 september is het weer
World Cleanup Day. Tijd om onze
leefomgeving eens goed te ontdoen
van het vele zwerfvuil.

Raadscommissie
vergaderingen
Vanaf nu heeft de raad van de gemeente
Montfoort twee raadscommissies om de
raadsvergadering voor te bereiden.
De commissies geven de raad advies
over de behandeling van voorstellen die
het college aan de raad voorlegt.
De twee raadscommissies zijn:
• Commissie Ruimte, met daarin alles wat
de openbare ruimte van de gemeente
betreft;
• Commissie Bestuur, Financiën
en Samenleving, met daarin bestuurlijke
thema’s, financiën en alles wat de
samenleving in onze gemeente betreft.

Het plukken is leuk om te doen, lekker in
de natuur. Er zijn appels die zeer geschikt
zijn om een heerlijke appeltaart van te
maken. Andere appels kunnen direct
worden opgegeten. Van het gratis fruit
wordt al gebruikt gemaakt, maar veel
blijft nog ongeplukt. Dat is jammer want
er staan heerlijke oude fruitrassen bij.
En dat alles onbespoten, dus puur natuur.
Van september tot oktober kunt u de
appels en peren plukken. Neem gerust
het initiatief om het fruit te plukken.

Meer achtergrondinformatie?

Dinsdag 6 september 2022
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We starten op twee plaatsen:
• Vanaf de parkeerplaats van het
Hofplein in Montfoort
• Vanaf de parkeerplaats achter
De Vaart in Linschoten
Duurzaam Montfoort zorgt voor
prikstokken en vuilniszakken.
Breng zelf je tuin/werkhandschoenen mee.
En uiteraard wacht na afloop een kop
koffie of thee. Aanmelden is gewenst!
Dit kan bij z.ambassadeurs@gmail.com
of bellen via 06 19468944.

Urnenmuur op De Stuivenberg
vervolmaakt met een mooi kunstwerk

Opening en mededelingen
Vaststellen van de agenda
Mededelingen
Spreekrecht inwoners
Bestemmingsplan Veldzicht Nieuwe
Zandweg 20: voorbereiding van het
raadsbesluit op 26 september.
6. 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.
7. 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.

Agenda Commissie Bestuur,
Financiën en Samenleving
12 september 2022

1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen van de agenda
3 Mededelingen
4. Spreekrecht inwoners
5. 	Aanvullend krediet voor het bouwdepot
Kindercentrum Montfoort. De kosten
voor de bouw stijgen als gevolg van de
verhoging voor o.a. bouwmaterialen.
6. De Algemene Plaatselijke verordening
zomer 2022: elk jaar wordt de APV
geactualiseerd in de zomer.
7. Uitvoeringsprogramma College van B&W
2022-2026; na de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar heeft de raad
een Raadsprogramma 2022-2026
opgesteld. Het college van B&W heeft
op basis van het raadsprogramma een
uitvoeringsprogramma getiteld
‘Samen verder bouwen aan een
toekomstbestendig Montfoort’
vastgesteld.

Aan leden van het kunstenaarscollectief Montfoort was gevraagd
om een beeld te ontwerpen voor bij
de urnenmuur op begraafplaats
De Stuivenberg. Uit de inzendingen van
de ontwerpen is door de jury, bestaande
uit onder andere omwonenden, het
ontwerp van kunstenares Heleen van
Nieuwland gekozen.
Het beeld heeft een plaats gekregen
bij de urnenmuur. Op 1 september jl. heeft
wethouder AnneMarie van de Poll samen
met Heleen van Nieuwland het beeld
onthuld. Wethouder AnneMarie van de Poll:
“Het beeld is de vervolmaking van de
urnenmuur. Die voor de nabestaanden een
rustgevende plek is en waar zij troost
kunnen vinden.”

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

| Officiële bekendmakingen en nieuws van de gemeente Montfoort

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

