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Beste inwoners,
De situatie in Oekraïne treft ons allemaal in het hart.
De omstandigheden waarin de inwoners van dit land zich bevinden,
zijn de slechtst denkbare. De beelden en verhalen die ons bereiken
spreken voor zich. Meer dan twee miljoen mensen zijn op de vlucht
en hebben dringend hulp nodig.
Ik vind het dan ook hartverwarmend om te zien dat er vanuit onze
gemeente al veel mooie initiatieven zijn gestart. Velen van u zijn
individueel of in groepsverband acties gestart om hulpgoederen in
te zamelen of om tijdelijke woonruimte beschikbaar te stellen.
Veel vrijwilligers zijn in touw en zetten zich met man en macht in.
Hierdoor is het mogelijk gemaakt dat afgelopen dinsdagavond
39 Oekraïense vluchtelingen tijdelijk zijn gehuisvest in het voor u
bekende voormalige Rabobankpand in Montfoort.
De Hersteld Hervormde kerk die nu eigenaar is van het pand,
heeft deze ruimte belangeloos beschikbaar gesteld en in korte tijd
in gereedheid gebracht voor opvang. Indrukwekkend wat hier is
gepresteerd!
Ik heb ze verwelkomd die avond en ga volgende week opnieuw een bezoek aan ze brengen. De groep
bestaat uit veelal moeders met kinderen waarvan een aantal een beperking heeft. De intentie is om de
opvang voor langere tijd te laten zijn. Dit vergt veel van eenieder.
En hoe mooi is het dat onze horecaondernemers, die zelf nog niet zijn bekomen van de coronacrisis,
de handen ineen hebben geslagen en met elkaar de komende twee weken maaltijden gaan verzorgen
voor de Oekraïense gezinnen. Dat geeft de enorme betrokkenheid en veerkracht goed aan.
Het zijn onzekere tijden, ik kan me voorstellen dat u net als ik vele vragen hebt. Ik houd me vast aan
het feit dat de saamhorigheid groot is en wij laten zien waar een kleine gemeente groot in kan zijn.
En dat maakt mij als uw burgemeester trots.
Om het overzicht te houden is het belangrijk alles rondom de hulp aan de Oekraïners te coördineren
en dat we juist dát doen waar behoefte aan is. Samen met ondernemers, inwoners en andere
belangenorganisaties zetten we ons in voor de opvang, hulp en bijstand aan vluchtelingen uit
Oekraïne. Hiervoor is een speciale website www.montfoorthulpoekraine.nl
Ook via onze website en andere mediakanalen zullen wij u regelmatig op de hoogte houden van de
ontwikkelingen.
Laten we elkaar vasthouden in deze bijzondere tijd.
Hartelijke groet,
Petra van Hartskamp
Burgemeester

Verkiezingsavond
Op woensdagavond 16 maart a.s. wordt weer de
traditionele verkiezingsavond gereorganiseerd.
U bent van harte welkom.
De avond wordt gehouden in de St Joseph
verenigingsgebouw, Heiliglevenstraat 4 in Montfoort en
begint om 21.00 uur na sluiting van de stembussen.
Die avond wordt een uitslag verwacht op het niveau van
de politieke partijen, dat wil zeggen dat het aantal
stemmen dat op de partijen is uitgebracht,
bekendgemaakt kan worden. Hoeveel stemmen de
individuele kandidaten, hoeveel voorkeursstemmen en
restzetels er zijn wordt later bekendgemaakt.
De avond eindigt op 01.00 uur.
Op vrijdag 18 maart is de zitting van het centraal
stembureau om 10.00 uur, dit is een openbare
bijeenkomst. U bent ook daar van harte welkom.
De definitieve uitslag wordt dan vastgesteld door het
centraal stembureau in het Huis van Montfoort.

Meedenkbijeenkomst Doeldijk verzet
naar 13 april
Op 20 januari jl. heeft de eerste meedenkavond plaatsgevonden voor het ontwikkelen van Doeldijk als toekomstige
woningbouwlocatie. Tijdens en na deze meedenkavond hebben we veel vragen, verzoeken en suggesties ontvangen.
Ook hebben al diverse gesprekken plaatsgevonden. We gaan graag zorgvuldig te werk en willen alle gesprekken in
deze fase afgerond hebben om zo, waar mogelijk, suggesties mee te nemen bij het maken van de schetsen voor deze
locatie. Dit betekent dat we, samen met de stedenbouwkundige en ontwikkelende partijen, iets meer tijd nodig hebben
om tot het schetsontwerp te komen. Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn, kunnen we deze meedenkbijeenkomst
-uiteraard onder voorbehoud- fysiek plaats laten vinden. Daar zijn wij enorm blij mee.
De nieuwe datum voor de tweede meedenkbijeenkomst voor Doeldijk is 13 april 2022.

Denk mee op 13 april in het Huis van Montfoort

Wij nodigen u van harte uit om verder mee te denken
over de ontwikkeling van Doeldijk.
De fysieke inloopmiddag- en avond vindt plaats in
het Huis van Montfoort. Afhankelijk van het aantal
aanmeldingen zullen we in tijdsloten werken.
U wordt dan ook verzocht bij aanmelding uw voorkeur
aan te geven voor een tijdslot in de middag (16.00 tot
18.00 uur) of in de avond (18.30 tot 20.30 uur).

Meedenkavond 22 maart vervalt

De meedenkavond op 22 maart komt hiermee te vervallen.
Heeft u zich hiervoor al aangemeld?
U hoeft dan zelf niets te doen. U ontvangt hierover een
email met de vraag of u zich voor de nieuwe datum aan
wilt melden. En daarbij ook voor welk tijdslot.

Waar gaan we het over hebben?

Tijdens de bijeenkomst zal de stedenbouwkundige een
toelichting geeft op de schetsen die in de afgelopen
periode gemaakt zijn. Hierna heeft u de mogelijkheid om
bij de informatietafels in de zaal op de plannen te
reageren, uw vragen te stellen aan de professionals en
met ons mee te denken.

Aanmelden?

Net als de vorige keer kunt u zich weer aanmelden via
contactnw@bpd.nl.
Graag onder vermelding ‘meedenkbijeenkomst Doeldijk’
en het dagdeel middag of avond. Aanmelden kan tot
4 april a.s. Na aanmelding ontvangt u uiterlijk 8 april een
bevestiging met daarin het definitieve tijdslot. In de week
na de bijeenkomst plaatsen we de belangrijkste vragen
en antwoorden op de website www.wonenindoeldijk.nl.

Op zaterdag 19 maart is er weer de Landelijke
Opschoondag. Zwerfvuilambassadeurs doet al enige
jaren mee met deze grote voorjaarsopruiming in
gemeente Montfoort.
Samen ruimen we het zwerfvuil in onze straten en sloten
op. Met elkaar zorgen we in 1,5 uur tijd voor een schone
Leefomgeving. En vele handen maken licht werk.

Dus doet u ook dit jaar mee?

Op twee plaatsen in gemeente Montfoort starten we de
opruimochtend om 10.00 uur
• Vanaf de parkeerplaats van het Hofplein (Montfoort)
• Vanaf de parkeerplaats achter De Vaart (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 houd uw
straat op eigen gelegenheid/tijd schoon!

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 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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De tweede vier genomineerden voor
de Duurzaamheidsprijs 2022

Sinds 2017 reikt platform
Duurzaam Montfoort jaarlijks
de Duurzaamheidsprijs uit.
Met de prijs wil Duurzaam
Montfoort organisaties in
Montfoort en Linschoten belonen
voor hun inspanningen voor een
gezondere en duurzamere wereld.
Van de in totaal acht genomineerde
bedrijven worden in dit artikel de
laatste vier voorgesteld.
De prijs wordt uitgereikt op
vrijdag 18 maart.

AR Montfoort:
uw accu als nieuw...
maar dan beter

Cheapassbikes:
gun een fiets een tweede leven
Cheapassbikes koopt oude fietsen -uit bijvoorbeeld
gemeentedepots- op, repareert ze in hun werkplaats
aan de Mastwijkerdijk 108c in Montfoort en verkoopt
ze vervolgens via hun website.
De meeste fietsen zijn al afgedankt en belanden vaak
bij de stort. Toch kunnen ze worden gered door
noodzakelijke onderdelen te vervangen, zoals banden,
verlichting en remmen. De overige fietsen worden
gestript en de goede onderdelen hergebruikt.
Dat bespaart enorm veel grondstoffen!
De restanten worden zoveel mogelijk gerecycled.
Fietsbandenproducenten als Schwalbe zamelen oude
binnenbanden in en maken er weer nieuwe van.
Edwin Schuller van Cheapassbikes merkt dat veel
mensen een fiets nodig hebben, maar dat hoeft niet
persé een nieuwe te zijn. Deze zijn gunstig geprijsd en er
zijn geen lange levertijden! Het opknappen van tientallen
fietsen per dag zorgt ook nog eens voor extra
werkgelegenheid, vooral voor personeel met een afstand
tot de arbeidsmarkt, die zo een vak kunnen leren.

Accureparatie (AR) Montfoort is gevestigd aan de
Hofstraat 2 in het centrum van Montfoort.
AR repareert en reviseert accu’s van elektrische
fietsen, waardoor deze beter worden dan voorheen.
Michael van Hattem beschikt over de juiste
apparatuur, kennis, vakmanschap en materialen
om dit te realiseren.
AR Montfoort bestaat sinds 2017 en heeft al honderden
accu’s gereviseerd, meestal binnen 24 uur na ontvangst.
Als Michael accucellen moet vervangen gebruikt hij die
van Samsung: “De beste die er zijn”.
Dankzij de professionele puntlasmachine worden de
nieuwe cellen aan elkaar gelast, wat uitstekende
resultaten oplevert. Klanten zijn er dan ook zeer tevreden
over de dienstverlening van AR.
Dat ‘minder verspillen’ van toepassing is op AR Montfoort
mag duidelijk zijn, beter reviseren dan een nieuwe kopen.
www.accu-reparatie.nl

www.cheapassbikes.nl

Vlooswijk:
een fris en fruitig
familiebedrijf

SWOM:
laat iedereen meedoen
De Stichting Welzijnsondersteuning Montfoort/Linschoten
(SWOM) is gevestigd aan het Kasteelplein 5 in Montfoort.
De SWOM wordt geleid door interim-directeur Jan Henk den Adel.
De stichting vindt dat iedereen in staat moet zijn deel te kunnen
nemen aan de maatschappij onder het motto ‘Iedereen doet Mee’.
De SWOM wil daarbij creatief inspelen op de lokale behoeftes aan
sociale ondersteuning. SWOM is belangrijk voor de lokale bevolking,
omdat het veel welzijnsactiviteiten organiseert. Bijvoorbeeld via het
Steunpunt Mantelzorg, het Sociaal Team, het DoeMeehuis en
‘t Bakkershuis.
Het thema ‘minder verspillen’ is vooral op het DoeMeeHuis van
toepassing. Het is een laagdrempelige voorziening dat burgers doet
beseffen dat spullen een tweede leven kunnen worden gegund.
Zo lopen mensen bij het Repair Café binnen om te zien of defecte
huishoudelijke apparatuur, meubels of kleding nog gerepareerd kan
worden.
Bij de Boekspot mag iedereen boeken lenen en inleveren zonder
kosten of procedures. In het Textielhuis wordt overtollige kleding
ingezameld voor mensen die graag eens iets anders willen dragen.
Kortom, iedereen is welkom!

De Plattelandswinkel van Vlooswijk ligt strategisch
bij de eerste rotonde op de M.A. Reinaldaweg 66,
aan de grens van Montfoort. Sinds de jaren ‘90 wordt
het 14 hectare grote familiebedrijf geleid door de
broers Kees en Ad Vlooswijk.
De winkel biedt een ruim assortiment aan vers fruit uit
eigen boomgaard (o.a. appels, peren en kersen), diverse
groenten en heerlijke streekproducten. Ook van boeren
en tuinders uit de omgeving. Via de webshop kunnen
particulieren, bedrijven, kinderdagverblijven en BSO’s
hun bestellingen doen en thuis of op locatie laten
bezorgen.
Klanten kunnen in de plattelandswinkel alle producten
per stuk kopen en daarmee verspilling tegen gaan.
Het beste fruit ligt in de winkel, de overige producten
worden gebruikt voor het maken van sappen of als voer
voor paarden en vogels. Er wordt weinig weggegooid.
Dankzij 1.300 zonnepanelen voorziet Vlooswijk in principe
in de eigen energiebehoefte.

www.swomontfoort.nl

www.vlooswijk.com

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

