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Dat verdient een lintje!
Kent u iemand in uw omgeving die
voor de samenleving iets bijzonders
doet? Die zich al vele jaren als
vrijwilliger inzet op maatschappelijk,
kerkelijk of sportief terrein.
Vindt u dat diegene wel wat waardering
verdient? Vraag dan een Koninklijke
onderscheiding (lintje) aan.
Op de laatste werkdag voor Koningsdag
worden tijdens de Lintjesregen koninklijke
onderscheidingen uitgereikt aan
personen die bijzondere verdiensten
doen voor de samenleving. Zonder deze
mensen kunnen veel instellingen en
verenigingen niet bestaan. Om deze
(meestal anonieme) mensen de
erkenning te geven die ze verdienen,
bestaan er koninklijke onderscheidingen.

Uitreiking

Wilt u een koninklijke onderscheiding op
een ander moment laten uitreiken,
bijvoorbeeld tijdens een bijzondere
gelegenheid? Vraag dit minstens zes
maanden van tevoren aan.

Het uitreikingsmoment moet wel
‘passend’ zijn. Dat betekent dat er een
link moet zijn met de verdiensten van de
persoon die de onderscheiding krijgt.

Informatie

Neem voor u de aanvraag doet contact
op met de gemeente via 0348 476400.
De medewerker kabinetszaken vertelt u
graag of de verdiensten inderdaad
bijzonder genoeg zijn voor een koninklijke
onderscheiding. Zo voorkomt u
teleurstellingen. Kijk ook eens op
www.lintjes.nl. Hier staat ook het
aanvraagformulier.

Behandeling kost tijd

Omdat meerdere personen de aanvraag
toetsen en adviseren neemt de procedure
geruime tijd in beslag. Om de aanvragen
voor de lintjesregen 2023 te verwerken,
dient u de aanvraag voor de lintjesregen
uiterlijk op 01 juli 2022 in te leveren.
Een voorstel voor een Bijzondere
Gelegenheid moet zes maanden
voorafgaand aan de uitreiking worden
ingediend.

Een kale toren
Het is u misschien al opgevallen.
In Linschoten is de haan van de
NH-kerk ‘gevlogen’ en de wijzerplaten
zijn er af. Dat is nodig om de haan en
de wijzerplaten een grondige
opknapbeurt te geven.
De werkzaamheden bestaan uit
schoonmaken, gronden en aanbrengen

van bladgoud op de haan tot een
grondige schilderbeurt en renovatie van
het uurwerk en de verlichting aan de
wijzerplaten.
Het is specialistisch werk en daarom
moeten we het tot juli zonder haan en
wijzerplaten doen, maar dan zijn ze weer
picobello terug op de kerk.

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.

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)
Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur
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
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

