GEMEENTENIEUWS
www.montfoort.nl

www.twitter.com/gem_montfoort

Raadsvergaderingen
28 en 30 maart 2022

De gemeenteraad vergadert op maandag 28 maart
2022 en woensdag 30 maart 2022, aanvang 20.00 uur,
in het Huis van Montfoort. Op de website van de
gemeenteraad montfoort.bestuurlijkeinformatie.nl
kunt u de vergaderstukken raadplegen.

AGENDA 28 maart 2022

1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen van de agenda
3. Oordeel rechtmatig verloop
gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022
4. Toelating nieuw benoemde raadsleden
5. Afscheid van de raad in oude samenstelling
6. Sluiting

AGENDA 30 maart 2022

1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen van de agenda
3. Beëdiging leden van de raad
4. Sluiting
De volledige agenda’s zijn te lezen op montfoort.
bestuurlijkeinformatie.nl.
Hier vindt u ook de link om de vergadering live te volgen.

www.facebook.com/gemeentemontfoort

gemeente

Montfoort
www.instagram.com/gemeentemontfoort

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

dinsdag 22 maart 2022

RECTIFICATIE
Dinsdag 15 maart is per ongeluk de verkeerde foto
geplaatst bij het hiernaast geplaatste artikel…
Hierbij de juiste.

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

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.

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

