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Even voorstellen: het nieuwe college
van burgemeester en wethouders

Burgemeester
Petra van Hartskamp-de Jong

Op 23 mei jl. is het nieuwe college van burgemeester en wethouders enthousiast
van start gegaan met een nieuw collegeperiode.
Zij zijn het dagelijks bestuur van onze mooie gemeente Montfoort. De komende vier jaar
zetten zij, met al hun ervaring en deskundigheid, de schouders onder de uitvoering van
het raadsprogramma. Tot aan de zomervakantie maken ze zich de onderwerpen in hun
portefeuilles eigen, maken kennis met de organisatie en de samenwerkingspartners.
Na de zomervakantie presenteren ze hoe ze de komende vier jaren uitvoering willen
geven aan de doelen in het raadsprogramma. Houd daarvoor ook het gemeentenieuws
in de gaten.

• Openbare orde en veiligheid
• Evenementen, APV en Drank- en
Horecawet (vergunningen, toezicht en
handhaving)
• Recreatie en Toerisme
• Communicatie
• Interbestuurlijke samenwerking
• Burgerzaken
• Personeel en organisatie
• Integriteitsbewaking
• Archief

Wie zijn de collegeleden die de gemeente Montfoort besturen en welke
onderwerpen hebben zij in hun portefeuille?

Wethouder
Rob Jonkers - Lokaal Montfoort

Wethouder
Jan Vlaar - CDA

Ervaring

Ervaring

Ik ben Rob Jonkers, 67 jaar en woon in
Montfoort. Mijn hobby’s zijn mijn zomerauto
een Citroën CX, tuinieren en ik trek er
graag op uit.
Het wethouderschap van Montfoort is
niet nieuw voor mij. Al twintig jaar ben ik
politiek actief in de gemeente Montfoort.
Afwisselend als raadslid, fractievoorzitter
en wethouder. Eerder al was ik wethouder
in de gemeente Montfoort in de perioden
2002-2006 en 2010-2014. Ook heb ik vier
jaar in een Provinciale Statencommissie
gezeten bij de provincie Utrecht.
Mijn ambities voor de komende periode
is samen werk maken met college en
inwoners van het raadsprogramma,
het behoud van de eigen identiteit van
Montfoort en een goede basis neerleggen
de komende jaren voor de toekomst van
de gemeente.

Portefeuille

• Eerste locoburgemeester
• Ruimtelijke Ordening
• Bouwen en ontwikkeling
(waaronder scholencomplex en
De Vaart/De Geusplein)
• Volkshuisvesting en wonen
• Verkeer en mobiliteit
• Economische zaken
• Omgevingsvergunningen
(vergunningen, toezicht, handhaving)
• Informatiemanagement en
informatiebeveiliging (ICT)
• Participatie ruimtelijke ontwikkelingen
• Omgevingswet
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Ik ben Jan Vlaar, woon in Linschoten en
ben ruim vijftig jaar getrouwd. Samen
met mijn vrouw hebben we vier kinderen;
drie jongens en een meisje.
Ik ben al vele jaren politiek actief.
In de periode 2010-2018 was ik wethouder
voor de gemeente Montfoort met
decentralisatie van het Sociale Domein in
mijn portefeuille. In mijn laatste termijn
was ik medeverantwoordelijk voor de
ontvlechting met IJsselstein.
Voor het CDA was ik dit jaar
verantwoordelijk voor het tot stand
komen van het verkiezingsprogramma
gemeente Montfoort en daarna voor de
campagne.
Mijn ambitie voor de komende periode is
het benutten van de kracht van de
samenleving.
Fijn om met zoveel vertrouwde gezichten
de uitdagingen van dit moment op te
pakken.

Portefeuille
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tweede locoburgemeester
Werk en inkomen
Volksgezondheid
Welzijn en vrijwilligers
Openbare Ruimte
Begraafplaatsen
Bibliotheek
Onderwijs
Sport
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Wethouder
Wim van Wikselaar - SGP

Ik ben Wim van Wikselaar, ruim dertig
jaar getrouwd en vader van zes kinderen
en twee kleinkinderen. De laatste twaalf
jaar heb ik gewerkt als ondernemer in het
onderwijs.Ik sprong in bij scholen met
organisatorische problemen en geef les
in economie en bedrijfseconomie aan
havo/vwo-leerlingen. Dat blijf ik, als
wethouder, twee dagdelen doen.

Politieke ervaring

In 2002 ben ik de politiek ingerold als
raadslid in de toenmalige gemeente
Driebergen-Rijsenburg. Met de herindeling
in 2006 belandde ik in het college van de
nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug
met als hoofdportefeuille financiën.
In 2011-2015 ben ik lid geweest van de
Provinciale Staten van Utrecht.

Ambitie

Mijn ambitie is werken aan een nog mooier
Montfoort en Linschoten. Ik ben een
mensenmens die graag contact legt en
onderhoud. Transparantie en een open
vizier zijn voor mij belangrijke
sleutelbegrippen.

Portefeuille
•
•
•
•
•
•

Derde locoburgemeester
Financiën
Grondbedrijf, grondexploitatie
Energie & warmte
Duurzaamheid
Milieu en milieuvergunningen
(vergunningen, toezicht en handhaving)
• Natuur en landschap
• Agrarische sector

Gemeentesecretaris
Marc van der Veer

Sinds 1 januari 2019 ben ik gemeentesecretaris bij de gemeente Montfoort en
tevens algemeen directeur. Vanuit die
functie ben ik de eerste adviseur van het
college en geef ik leiding aan de ambtelijke
organisatie.

In contact

Heeft u een onderwerp dat u wilt
bespreken?
Wij komen graag met u in contact.
Voor een persoonlijk gesprek met een
van de collegeleden kunt u een afspraak
maken met het bestuurssecretariaat,
telefonisch via 0348 476443
of stuur een e-mail naar
bestuurssecretariaat@montfoort.nl

Wethouder
AnneMarie van de Poll - Christen Unie
Ik ben geboren en getogen in Montfoort
en gelukkig getrouwd met Kees Bos.
Mijn vrije tijd breng ik door met wandelen,
fietsen, films en documentaires kijken,
lezen, musea bezoeken en andere
kunstzinnige uitingen.
Naast het wethouderschap run ik een
kleuradviesbureau.

Ervaring

Als vrijwilliger ben ik jarenlang actief
geweest in de politiek, oecumene en
verenigingsleven. Daarnaast heb ik in de
gezondheidszorg veel ervaring als
begeleider, mantelzorger, pleegzorgmoeder
en in cliëntenraden en besturen.

Ambitie

Ik wil me inzetten voor mensen met een
zorgbehoefte in Montfoort en Linschoten.
De drie trefwoorden waaruit ik leef, praat
en werk zijn: ‘Geloof in het goede van de
mens, hoop blijven houden en liefde voor
elkaar’.

Portefeuille
•
•
•
•
•
•
•

Vierde locoburgemeester
Sociaal team
Jeugdteam
Zorg en woonfaciliteiten
Jeugd en jongeren
Doelgroepenvervoer
Mantelzorg
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Uitnodiging derde meedenkbijeenkomst
ontwikkeling De Bleek op 5 juli
Op 18 januari en 10 maart hebben
meedenkbijeenkomsten plaatsgevonden voor het ontwikkelen van
De Bleek als woningbouwlocatie.
Tijdens en na de tweede bijeenkomst
hebben we veel vragen, verzoeken en
suggesties ontvangen. Samen met de
stedenbouwkundige en ontwikkelende
partijen hebben we de afgelopen
maanden gebruikt om, waar mogelijk,
de feedback in het plan te verwerken
en tot een schetsontwerp te komen.

Reageren op of vragen stellen over
de plannen
We nodigen u van harte uit om de
plannen die nu gemaakt zijn voor locatie

De Bleek te komen bekijken. De fysieke
inloopmiddag- en avond vindt plaats op
5 juli a.s. in het Huis van Montfoort.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen
zullen we in tijdslots werken. Wilt u
daarom bij aanmelding uw voorkeur
aangeven voor een tijdslot in de middag
(tussen 17.00 -18.30 uur) of in de avond
(tussen 19.00 - 20.30 uur)?

Waar gaan we het over hebben?

Tijdens de bijeenkomst zal de
stedenbouwkundige een toelichting
geven op de plannen en bijbehorend
schetsontwerp dat in de afgelopen
periode gemaakt is. Hierna heeft u de
mogelijkheid om bij de informatietafels in

de zaal op de plannen te reageren en uw
vragen te stellen aan de professionals.

Aanmelden?

Net als de vorige keer kunt u zich
aanmelden via contactnw@bpd.nl.
Graag onder vermelding
‘meedenkbijeenkomst De Bleek’
en het dagdeel: middag of avond.
Aanmelden kan tot en met 30 juni a.s.
Na aanmelding ontvangt u een
bevestiging met daarin het definitieve
tijdslot. In de week na de bijeenkomst
plaatsen we de belangrijkste vragen en
antwoorden op de website
www.wonenindebleek.nl.

Onthulling van twee oorlogsmonumenten
in de gemeente Montfoort
Woensdag, 29 juni 2022
10.15 uur:
Locatie:
11.45 uur:
±12.10 uur:
Locatie:

Onthulling van het monument voor de bemanning van de
Stirling-bommenwerper BF415.
Blokland ter hoogte van nr. 62.
Onthulling van het monument voor de bemanning van de
Stirling-bommenwerper EH888
fly-by door een originele Spitfire van de RAF,
aangeboden door de Koninklijke Nederlandse Luchtmacht.
Mastwijkerdijk ter hoogte van nr. 37.

Tijdelijke afsluiting N228
vanaf A12 naar Montfoort
Op zondag 26 juni vindt de Triathlon
Utrecht weer plaats. Deze triatlon vindt
plaats rondom de Strijkviertelplas in
De Meern. De wedstrijd gaat deels
over de N228.
Op 26 juni is de N228 van 09.00 tot
15.00 uur in de zuidelijke richting vanaf
de A12 bij De Meern tot de Nedereindsweg
afgesloten voor autoverkeer. Montfoort is
tijdens deze periode bereikbaar via de
afslag Woerden en de N204.

Vanuit Montfoort blijft de A12 via de
provinciale weg wel bereikbaar.
De organisatie zet verkeersregelaars in
en verkeerborden geven de omleiding
aan. Buslijn 107 van Utrecht Centraal
naar Gouda rijdt die ochtend nog om
09.30 uur vanaf Utrecht Centraal, maar zal
daarna pas vanaf 15.00 uur weer rijden.
Voor alternatieve routes kijkt u op
www.syntusutrecht.nl.
Meer informatie over dit evenement vindt
u op www.triathlonutrecht.nl.

– – – Rijrichting gemotoriseerd verkeer
– – – Rijrichting fietsverkeer
– – – Rijrichting parcours

Tentoonstelling in het
St.-Josephgebouw te Montfoort

Over de twee Stirling-bommenwerpers
en hun bemanningen wordt in het
St.-Josephgebouw een unieke
tentoonstelling gepresenteerd.
De tentoonstelling is gratis en te bezoeken:
woensdag 29 juni van 14.00 - 21.00 uur
donderdag 30 juni van 10.00 - 21.00 uur
vrijdag 1 juli
van 10.00 - 18.00 uur

Kinderen en jongeren moeten lid kunnen
worden van een sportclub of lessen op
cultuurgebied kunnen volgen.
Niet alleen omdat het leuk is, maar omdat
het belangrijk is voor hun persoonlijke
ontwikkeling. Kinderen leren samenwerken,
ontdekken waar ze goed in zijn en krijgen
daardoor meer zelfvertrouwen. Een kind
dat lekker in z’n vel zit, presteert beter
thuis, op school en op straat.
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur wil dat
alle kinderen en jongeren tot 18 jaar mee
kunnen doen. Ook als er thuis weinig
geld is. Meedoen = meer kansen!
Het aanvragen van een bijdrage loopt via
SWOM. Stuur uw verzoek naar
welzijn@swomontfoort.nl of loop even bij
SWOM binnen als u een informatiepakket
bijvoorbeeld via school hebt gekregen.
Voor meer info belt u naar 0348 469109.
U kunt vragen naar Conny te Lintelo.

Afvalkalender juli 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).
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Oud papier
en karton

MONTFOORT

Wilt uw kind graag op voetballen,
muziekles, turnen, streetdance, judo
of aan theater doen maar is er thuis te
weinig geld? Het Jeugdfonds Sport &
Cultuur kan u helpen! Deze organisatie
betaalt voor kinderen en jongeren
tussen de 0 en 18 jaar de contributie
of het lesgeld en eventueel de spullen
zoals sportkleding, dansschoenen of
de huur van een instrument.

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
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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 van 10.00 tot 12.00 uur
info@swomontfoort.nl
www.swomontfoort.nl
Inloopspreekuur formulierenbrigade
Elke donderdag van 10.00 tot 12.00 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

