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De eerste 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.
Eerdere winnaars waren:
Het Knopenbad (2017),
Molen ‘De Valk’ (2018)
en Linschoten Natuurlijk (2019).
In 2020 en 2021 kon er vanwege
Corona geen prijs worden uitgereikt.
Van de in totaal acht genomineerde
bedrijven worden in dit artikel vier
voorgesteld.

MoreThanHip:
eerlijke en milieuvriendelijke producten

Belo Groep: voorkomen van onnodig gebruik
van kostbare stoffen
Machinefabriek en constructiebedrijf Belo Groep is
gevestigd aan de Van Rietlaan 3 te Linschoten en
wordt geleid door Arie Belo. In het bedrijf worden
speciale machines en constructies bedacht en
gebouwd voor het oplossen van wensen en/of
problemen bij klanten en in hele bedrijfstakken.
De Belo Groep voert diverse projecten in de
recyclingbranche uit, waar reststromen worden verwerkt
of bewerkt zoals oud-ijzer, papier en karton, afgewerkte
olie en pallets.

MoreThanHip is gevestigd aan de Keizerstraat 28a in
Montfoort en wordt geleid door Ingrid en Kees Meijer.
Het bedrijf is gespecialiseerd in duurzame mode- en
woonaccessoires. Dit houdt in dat alle producten
eerlijk en milieuvriendelijk worden geproduceerd.
Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gerecyclede
en natuurlijke materialen. Ook eerlijke productie en fair
trade staan hoog in het vaandel.
Dit levert unieke producten op, waarvan er vaak geen
twee exact hetzelfde zijn.
Het doel van Ingrid en Kees is om iedereen blij te maken:
van de makers in onder andere ontwikkelingslanden, tot
het milieu en het klimaat en de eindgebruiker in
Nederland en andere Europese landen.
De artikelen van MoreThanHip zijn verkrijgbaar via de
winkel en online. Daarnaast weten steeds meer bedrijven
MoreThanHip te vinden en laten hun afval
(reclamedoeken en vrachtwagenzeilen) via Ingrid en
Kees recyclen/upcyclen tot mooie relatiegeschenken.
www.morethanhip.nl

Belo Groep heeft speciale machines ontwikkeld om
matrassen te ontmantelen waardoor veel vrijkomende
materialen hergebruikt kunnen worden. Met de Molares®
kan biomassa (resten van landbouwproducten, grassen,
voedsel etc.) bewerkt worden waardoor er gemiddeld
meer biogas (ca. 15-20%) in een kortere tijd beschikbaar
komt in het vergistingsproces. Op het dak van het bedrijf
zorgen 752 zonnepanelen voor de benodigde elektriciteit.
www.belogroep.nl

Daiwa House
Modular Europe:
het creëren van een
gesloten kringloop

Yuverta vmbo Montfoort: thuis in de toekomst
Yuverta vmbo Montfoort, dé vmbo-school van
Montfoort en omgeving, is gevestigd aan de Doeldijk
16. De school is ‘thuis in de toekomst, omdat ze zich
bezighoudt met veel actuele thema’s als klimaat,
energie, water, voeding en welzijn van mens en dier.
Yuverta werkt samen met diverse zogenaamde bokashiboerderijen in de omgeving. Op deze boerderijen staat
het fermenteren (gisten) van organische materialen
centraal. Te denken valt aan etensresten, schillen,
bladeren en overig tuin- en openbaar groenafval.
Zo zorgt bokashi voor plantenvoeding, een betere

bodemstructuur en een gezonder bodemleven.
In de groentetuin van de school worden producten
gekweekt die in de eigen keuken worden verwerkt of
dienen als groenvoer voor dieren.
Leerlingen maken kennis met de hele voedselketen
inclusief de verwerking van het restafval, want voedsel
weggooien is nooit nodig. Veel materialen op de school
worden hergebruikt, zoals oude pallets, planken, plastic,
karton, flessen en blik. Dankzij hergebruik gaan
leerlingen creatiever om met materialen die door velen
als afval worden beschouwd.

www.yuverta.nl/middelbare-school/scholen/vmbo-montfoort
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Daiwa House Modular Europe Jan Snel B.V. maakt
sinds december 2020 onderdeel uit van de Daiwa
House Group en is gevestigd op Willeskop 94 te
Montfoort. Het is een modulair bouwbedrijf dat
uitgaat van standaard segmenten gericht op
woningbouw, utiliteitsbouw en medische bouw.
Het bedrijf wordt geleid door Harry van Zandwijk.
Daiwa House gebruikt hoogwaardige materialen en
grondstoffen die een zo laag mogelijke impact op het
milieu hebben en zo lang mogelijk mee gaan. Hergebruik
van bestaande materialen zoals beton, staal en hout is
erg belangrijk. Het bedrijf streeft ernaar om ‘een gesloten
kringloop’ realiseren. Dankzij het Ecochain-platform wordt
de milieu-impact gemonitord en verminderd.
Modulair bouwen leent zich perfect voor circulariteit
(producten van nu zijn de grondstoffen voor later) en ook
het gebruik van standaard materiaalmaten gaat veel
verspilling tegen.
Circa 80% van de componenten wordt direct hergebruikt,
maar het uiteindelijke doel is ‘zero-waste’.
www.daiwahousemodular.eu

vervolg op pagina 2

Word jij onze nieuwe collega?

De gemeente Montfoort is ‘gewoon bijzonder en bijzonder gewoon.’ We redeneren vanuit dienstverlening aan inwoners,
zetten in op samenwerking en zorgen dat uitvoering van werkzaamheden door derden goed gebeurt. In onze organisatie
ligt de verantwoordelijkheid bij de medewerkers en werken we op basis van drie kernwaarden: deskundig, betrokken en
loyaal. Het managementteam bestaat uit drie afdelingsmanagers en de gemeentesecretaris/algemeen directeur.
Voor onze organisatie zijn we op zoek naar

Geen stempas
ontvangen?
Wij hebben vernomen dat in Linschoten problemen zijn
met de bezorging van de stempassen voor de
aankomende gemeenteraadsverkiezingen.
Wij zijn hierover in contact met de bezorger PostNL.
Heeft u geen stempas ontvangen?
Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen
door uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum
te mailen naar info@montfoort.nl.

een (junior) financieel consulent
We zoeken een gemotiveerde en enthousiaste collega met een Hbo-opleiding in de richting van financiën.
Enige jaren werkervaring binnen gemeentelijke financiën en met P&C producten is zeker een pré maar we staan ook
open voor een enthousiaste starter die zich verder wil ontwikkelen naar een professional binnen het financiële
vakgebied van de gemeente. Als jij het daarnaast fijn vindt om in een leuk team samen te werken en samen dingen
te realiseren, maar ook in staat bent om zelfstandig te werken en zaken alleen tot een oplossing te brengen…….
aarzel dan niet en solliciteer!
Als (junior) financieel consulent lever je een bijdrage aan het samenstellen van de verantwoordingsproducten binnen
de P&C cyclus. Je stelt de benodigde financiële informatie op, de verantwoording van de behaalde resultaten en de
verwerking van de besluiten in het financiële systeem. Je biedt financiële ondersteuning aan budgethouders van
(complexe) programma’s en bewaakt en verbetert de kwaliteit van de financiële producten.
Als (junior) financieel consulent ben je van veel markten thuis en werk je op een breed terrein van de gemeentefinanciën. Je levert bijvoorbeeld gevraagd en ongevraagd advies over financiële vraagstukken binnen het ruimtelijk
domein en je draagt bij aan de verantwoording van risicovolle projecten.
Bekijk de volledige omschrijving van bovenstaande vacature op www.montfoort.nl/vacatures.
Interesse? Stuur dan uiterlijk 16 maart je motivatie en cv naar hr@montfoort.nl.

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

2 | Officiële bekendmakingen & 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

