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Sluitende begroting voor gemeente Montfoort
Het college is tevreden met een positieve begroting.
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Feestelijke start bouw Kindcentrum Montfoort

Gemeente
Montfoort

Financiële steun
voor culturele sector
De culturele sector in Montfoort en Linschoten
heeft het tijdens de coronapandemie in 2021 zwaar
voor haar kiezen gehad en heeft hier nog steeds
last van. Te denken valt aan culturele activiteiten,
muziekvoorstellingen en/of tentoonstellingen die niet
door konden gaan of musea die hun deuren moesten
sluiten. Hierdoor zijn wellicht financiële tekorten ontstaan
bij de culturele sector in onze gemeente, die niet goed
op te vangen zijn door eigen financiële reserves.
Geld voor het brede culturele veld
Om de lokale cultuur te steunen heeft de gemeente geld
van het Rijk ontvangen. Het geld is als financiële steun
bedoeld voor het brede culturele veld in Montfoort en
Linschoten, zodat we in onze gemeente kunnen blijven
genieten van culturele activiteiten.

Op donderdag 17 november is het zo ver. Dan vieren
gemeente Montfoort en betrokken partijen de start van de
bouw van het nieuwe Kindcentrum Montfoort.
Alle toekomstige gebruikers zijn uitgenodigd: de drie
basisscholen, de kinderopvang en alle kinderen. Dit betekent
dat we maar liefst 600 Montfoortse kinderen verwachten voor
een feestelijk moment op het nu nog braakliggende bouwterrein.
In optocht naar de nieuwe locatie
Samen met alle gebruikers en betrokkenen staan we

feestelijk stil bij de start van de bouw. Dat begint met een
muzikale optocht. Aan het begin van de dag vertrekken alle
kinderen vanuit de huidige locatie, het scholencomplex aan
de Van Damstraat in Montfoort, naar de bouwlocatie.
Daar worden ze muzikaal begeleid door pretkapel ZWUP.
Met elkaar geven we vervolgens op de bouwlocatie het
symbolische startschot voor de bouw van het Kindcentrum
Montfoort.
Meer informatie leest u op: www.montfoort.nl/kindcentrum
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Algemene Informatie
Huis van Montfoort
Kasteelplein 5, 3417 JG Montfoort
Postbus 41, 3417 ZG Montfoort
0348 476400, info@montfoort.nl, www.montfoort.nl
Openingstijden Huis van Montfoort
Maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur
Balie Burgerzaken
Veel zaken met de gemeente kunt u regelen op
www.montfoort.nl.
De afdeling Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Een afspraak maakt u online, of via 0348 476400.
Openingstijden balie Burgerzaken:
Maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 12:00 uur
Vrijdagavond van 18:00 tot 20:00 uur

Calamiteitenlijn
Voor gevaarlijke situaties in de gemeente buiten
kantoortijden belt u naar 06 1361 0655.
Politie
Kasteelplein 5 (Huis van Montfoort) op:
Woensdag van 10:00 tot 12:00 uur
Is iets geen spoed, maar wilt u de politie spreken?
Bel dan 0900 8844. Dit nummer is 7 dagen per week
24 uur per dag bereikbaar.
Storing straatverlichting
CityTec 088 1002731
Alle contactinformatie gemeente en partners
www.montfoort.nl/contact

Aanvragen kan tot 1 december a.s.
Bent u betrokken bij een culturele organisatie of kent u
iemand die uit de culturele sector aanspraak zou willen
maken op deze financiële regeling? Dan is het mogelijk
een aanvraag in te dienen bij de gemeente.
Dit kan tot 1 december a.s.. Op montfoort.nl leest u
welke documenten u moet meesturen bij de aanvraag.
Na ontvangst van de aanvraag beoordeelt het college
of uw culturele instelling voor financiële steun in
aanmerking komt.

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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