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Vier nieuwe recreatiebankjes
om te genieten van de natuur
Heeft u ze al gezien? Misschien heeft
u er zelfs al gebruik van gemaakt?
Deze zomer zijn vier nieuwe duurzame
recreatiebankjes geplaatst in onze
gemeente.
We wandelen en fietsen steeds meer in
de mooie natuur. Een recreatiebankje is
dan welkom om even uit te rusten, te
genieten van de natuur of onderweg iets
te drinken. Dat kan in onze gemeente op
steeds meer plekken.

Vier nieuwe bankjes

Onze gemeente is vier nieuwe recreatiebankjes rijker. Verschillende bewoners
hebben aangegeven behoefte te hebben

aan meer recreatiebankjes, als blijvende
herinnering aan een gebeurtenis en als
rust- of uitzichtpunt.
Met de inzet en ideeën van Petra van de
Heuvel en Peter Gruters zijn vier bankjes
geplaatst op:
- Korte Linschoten O.Z.
(ongeveer ter hoogte van nr.19
en nabij Ambachtsheerenbrug)
- Cattenbroekerdijk (tussen nr. 36 en nr. 39)
- Bleek
(toegang pad naar de Volkstuinen ter
hoogte van de Bleek huisnummer 34)
- Waterviolier
Een mooi resultaat van samenwerking
tussen bewoners, gemeente en provincie.

Uw verkeerskennis gratis opfrissen?
Wist u dat 40 procent van de verkeersregels in de afgelopen vijftien jaar is
aangepast? Bijvoorbeeld door nieuwe
verkeersborden, wisselende snelheden,
wegmarkeringen en voorrangsregels.
Het is als automobilist niet alleen
nuttig om veranderingen in de
verkeersregels bij te houden,
maar ook erg belangrijk voor de
verkeersveiligheid.

Opfriscursus verkeerskennis

Op initiatief van de gemeente Montfoort
en Provincie Utrecht kunt u uw
verkeerskennis opfrissen.
Onder leiding van een deskundige van
Veilig Verkeer Nederland wordt u in twee
sessies bijgepraat over de huidige
verkeersregels.

De cursus heeft een informatief karakter
en bevat geen examen. Uiteraard is er
ook ruimte voor vragen. Deelname is
geheel gratis, maar u wordt wel beide
dagdelen verwacht.

Voor wie is de cursus bedoeld?

Iedereen mag zich aanmelden voor de
cursus, maar de cursus is vooral gericht
op 65+’ers in de gemeente Montfoort.

Praktijkles voor senioren

Na de eerste sessie kunt u een
individuele praktijkles met een
autorijschool aanvragen. De kosten voor
de praktijkles zijn voor eigen rekening
(e 45,-) en is uiteraard niet verplicht.
Benieuwd of deze opfriscursus nuttig is
voor u? Test dan alvast uw huidige
verkeerskennis via vnn.nl/testjekennis.

Ophalen grof tuinafval: geef het
door vóór woensdag 31 augustus

Op donderdag 1 september halen
we grof tuinafval op. Wilt u dat wij
bij u langskomen? Meld dan vóór
31 augustus uw afval aan. Dit kan
gemakkelijk via het contactformulier
op de website van gemeente Montfoort.
Of bel via: 0348 476400.

Wat valt er onder grof tuinafval?

Onder grof tuinafval verstaan we al het
plantmateriaal uit de tuin dat niet in de
gft-container past. Bijvoorbeeld: takken
en heggen. Vier keer per jaar wordt het
grof tuinafval opgehaald. Dit staat ook
aangegeven op de afvalkalender.

Aanbieden

De gemeente rijdt langs met een wagen
met een grijper. Voor een efficiënte route
die in één dag kan worden gereden, is
het volgende belangrijk:
• Zet uw grof tuinafval
op een duidelijke plaats.
• In het buitengebied: zet uw grof
tuinafval langs de kant van de weg.
• Bundel uw grof tuinafval in bossen
van maximaal 1,50 m lang.
• Bied niet meer grof tuinafval aan dan 4m3.
• Zet uw tuinafval voor 07.30 uur
‘s ochtends klaar.

Wat mag niet bij het grof tuinafval?
De volgende materialen mogen niet bij
het grof tuinafval, maar moeten bij de
milieustraat gestort worden:
• Schuttingen en bielzen
• Aarde en zand
• Grond, zand en graszoden
• Tuinmeubilair
• Tegels en stenen

Wanneer:

Maandag 19 september en maandag
10 oktober van 13.00 tot 15.00 uur.
Deelname aan beide dagen is verplicht.
Er is plaats voor 35 deelnemers.
Wees er snel bij, aanmeldingen gaan op
volgorde van binnenkomst. 65+’ers
krijgen voorrang.

Waar:

Huis van Montfoort,
Kasteelplein 5, 3417 JG Montfoort

Inschrijven:

U kunt zich inschrijven bij Veilig Verkeer
Nederland, via www.vvn.nl/agenda/
utrecht/vvn-opfriscursus-montfoort.
U ontvangt een bevestiging van de
aanmelding. Dit is ook uw toegangsbewijs.

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.

PMD-zakken
ophangen:
gebruik de
kroonringen
In het voorjaar zijn op verschillende
plekken in de gemeente Montfoort
kroonringen opgehangen. Dit zijn
speciale ringen met meerdere knopen
om uw zakken met PMD- afval op te
hangen aan lantaarnpalen.
Dit heeft als voordelen:
- Het voorkomt dat lichtere zakken met
plastic/metaal/drinkkartons (PMD)-afval
wegwaaien en in de natuur terecht
komen.
- Het voorkomt dat huisdieren en
ongedierte de zakken kapot maken,
waardoor afval op straat komt te liggen.
- Het maakt het makkelijker voor de
medewerkers van Cyclus om het afval
op te halen.
Dit zorgt ervoor dat onze gemeente
schoon blijft. Wij vragen u daarom
gebruik te maken van de kroonringen
voor uw PMD- afvalzakken.

Voor elke buurt een kroonring

U kunt gebruik maken van elke kroonring
die bij u in de buurt hangt!
Hangt er geen kroonring binnen 75 meter
of zijn de kroonringen vaak al vol?
Vraag er dan een (extra) aan bij de
gemeente. We komen deze dan zo
spoedig mogelijk plaatsen.

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

