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Raadsvergadering
7 maart 2022

Knopenbadkrant 2022
U vindt de zwembadkrant in
week 10 (begin maart) als
bijlage bij De IJsselbode.
Het maken van de krant wordt
mogelijk gemaakt door de
inkomsten vanuit de
advertenties. Via deze weg wil
het bestuur alle bedrijven
bedanken die een advertentie
geplaatst hebben.
Wanneer u de krant niet heeft ontvangen, kunt u in
Montfoort een exemplaar bij het Stadskantoor,
de supermarkten of het zwembad halen.

De gemeenteraad vergadert op maandag 7 maart
2022, aanvang 20.00 uur, in het Huis van Montfoort.
Op de website van de gemeenteraad montfoort.
bestuurlijkeinformatie.nl kunt u de vergaderstukken
raadplegen.

AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening en mededelingen
Vaststellen van de agenda
Benoeming en beëdiging interim-griffier
Vragenhalfuur
Vaststellen besluitenlijst van de openbare
raadsvergadering van 7 februari 2022
Ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen
Behandeling ingediende vragen (artikel 5.32
Reglement van orde)
Hamerstukken
a. Raadsvoorstel Besluit n.a.v. ingediende bezwaar
tegen vestiging Wvg op locatie Doeldijk
b. Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan
Cattenbroekerdijk 34 Linschoten
c. Raadsvoorstel Beëindiging dienstverband
plaatsvervangend griffier

Bespreekstukken
9.

Raadsvoorstel Zienswijze gewijzigde begroting
2022-2025 en spoorboekje Ferm Werk
10. Sluiting

Nieuwe abonnementen

Gemeenteraadsverkiezingen
Op woensdag 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ook op 14 en 15 maart zijn in onze
gemeente al twee stemlokalen open. Dat zijn de
stemlokalen in Linschoten in Sporthal de Vaart en in
Montfoort in het St Josephgebouw. De stembureaus
zijn open van 07.30 tot 21.00 uur.
Vergeet niet je stempas en ID-bewijs mee te nemen.
Die heb je nodig om te kunnen stemmen.
Ben je je stempas kwijt of heb je ‘m niet ontvangen?
Vraag zo snel mogelijk een nieuwe aan door een e-mail
te sturen naar info@montfoort.nl.
Dit kan tot vrijdag 11 maart 17.00 uur.

Denkt u mee over de ontwikkeling van
De Bleek en van Doeldijk?
Op 18 januari en 20 januari hebben de eerste
meedenkavonden plaatsgevonden voor het ontwikkelen
van De Bleek en Doeldijk als woningbouwlocatie.
In de periode daarna hebben gemeente, stedenbouwkundige en ontwikkelende partijen schetsen
gemaakt die we graag met u willen bespreken.

Digitale meedenkavond De Bleek op 10 maart

Wij nodigen u van harte uit om verder mee te denken
over de ontwikkeling van De Bleek. We doen dit in de
vorm van een tweede online meedenkavond. Deze vindt
plaats op donderdag 10 maart van 19.30 tot 20.30 uur.

Digitale of fysieke meedenkavond Doeldijk
op 22 maart

Wij nodigen u van harte uit om verder mee te denken
over de ontwikkeling van Doeldijk. We doen dit in de
vorm van een tweede meedenkavond. Deze vindt plaats
op dinsdag 22 maart van 19:30 tot 20:30 uur.
We bekijken nog of deze avond online of fysiek kan
plaatsvinden.

dinsdag 1 maart 2022

Waar gaan we het over hebben?

Tijdens de bijeenkomsten starten we met een terugblik
op de eerste participatieavond en periode tot nu toe.
Vervolgens zal een video getoond worden waarin de
stedenbouwkundige een toelichting geeft op de schetsen
die in de afgelopen periode gemaakt zijn.
Hierna heeft u de mogelijkheid om hierop te reageren en
met ons mee te denken. Dit kan zijn middels vragen,
wensen of mogelijke zorgen.

Aanmelden?

Net als de vorige keer kunt u zich weer aanmelden via
contactnw@bpd.nl.. Graag onder vermelding van de
datum van de meedenkavond waar u zich voor aanmeldt.
U ontvangt op de dag van de meedenkavond een link om
in te loggen. In de week na de bijeenkomst plaatsen we
de belangrijkste vragen en antwoorden op de websites
www.wonenindebleek.nl en www.wonenindoeldijk.nl.
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Nieuwe abonnees kunnen hun abonnement online
bestellen via de website van het Knopenbad.
Ook zwemles die u toevoegt aan uw abonnement komt
op dezelfde pas. Als de betaling is afgerond, krijgt u de
pas(sen) na enkele weken thuis bezorgd.

Bestaande abonnementhouders

Had u vorig jaar een abonnement? Dan kunt u uw pasje
online activeren en na afronding betaling weer gebruiken.

Korting

Bij abonnementen die online vóór 1 april zijn besteld
geldt een korting van e 10,00 per abonnement.

Zaterdag 19 maart
Landelijke
Opschoondag
Op zaterdag 19 maart
is er weer de Landelijke
Opschoondag.
Gemeente Montfoort doet al
enige jaren mee met deze
grote voorjaarsopruiming.
Weg met al dat zwerfvuil in
onze straten en sloten!
Met elkaar in 1,5 uur tijd
zorgen voor een schone
leefomgeving, vele handen
maken licht werk.

Doet u ook dit jaar mee?

Op twee plaatsen in gemeente Montfoort starten we de
opruimochtend om 10.00 uur en deze duurt tot 11.30 uur.
* Vanaf de parkeerplaats van het Hofplein
* Vanaf de parkeerplaats achter De Vaart in Linschoten
Voor prikstokken en vuilniszakken wordt gezorgd.
En uiteraard wacht na afloop een kop koffie/thee.
Aanmelden gewenst!
Dit kan bij z.ambassadeurs@gmail.com
of bellen via 06 19468944
Heeft u zaterdag 19 maart geen tijd en wilt u toch uw
steentje bijdragen. Vraag een prikstok aan en houdt uw
straat op eigen gelegenheid/tijd schoon!

vervolg op pagina 2

Afvalkalender MAART 2022

De digitale afvalkalender vindt u ook op www.cyclusnv.nl of in de app.

Naast de actuele inzameldagen en informatie over de verschillende afvalstromen biedt de online kalender
ook een handige functie om te zoeken op producten en hoe deze het beste ingezameld kunnen worden.
Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met Cyclus (0182-547500 of info@cyclusnv.nl).

Openbare
bekendmakingen

De gemeente neemt veel beslissingen.
Deze beslissingen moet de gemeente publiceren.
Bekendmakingen van de gemeente zoals
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.
Als service naar onze inwoners publiceert de
gemeente Montfoort ook elke week het
gemeentenieuws en de openbare bekendmakingen
op www.montfoort.nl/bekendmakingen.
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Oud papier
en karton

Restafval

Groente-, fruit-, tuinafval
en etensresten

Plastic, metaal
en drankenkartons

Snoeiafval

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

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)
Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur
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
https://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

