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Extra ondersteuning bij rondkomen

Met alle stijgende prijzen in deze tijd, kan het lastig om
rond te komen. Heeft u een laag inkomen? Of heeft u geen
overzicht meer over uw financiën? Er zijn allerlei situaties
waardoor het even niet lukt om rekeningen te betalen of
waardoor het moeilijk is om rond te komen met uw geld.
Dan helpt het als iemand u hierbij ondersteunt.
Samen met andere organisaties kunnen we u helpen.
Vergoedingen en toeslagen
Soms zijn er onverwachte, extra uitgaven waar u geen
rekening mee kunt houden. Dan kan het lastig zijn om rond
te komen. Daarom zijn er verschillende regelingen om een
laag inkomen aan te vullen. Misschien kunt u een
vergoeding of toeslag voor bepaalde kosten krijgen?
Ferm Werk regelt dit voor ons.
Maatschappelijke hulp
Het sociaal team van SWOM kan bekijken hoe uw financiële
situatie eruitziet. Soms blijkt dat u recht heeft op een

Voor wie is het Jongerenlintje?
Alle kinderen en jongeren in de leeftijdscategorie van 4 t/m
12 en van 13 t/m 18 jaar, die zich vrijwillig inzetten voor
anderen. Voor de gemeenschap van Montfoort of Linschoten,
of een bijzondere prestatie hebben geleverd. Dat hoeven
geen heldendaden te zijn, maar het mag natuurlijk wel!
Een paar voorbeelden van bijzondere prestaties
• Mantelzorg of het helpen van ouderen of zieken
• Actievoeren voor een goed doel

Woensdag 23 november 2022

Raadscommissie
vergadering
De commissies geven de raad advies over de
behandeling van voorstellen die het college aan de raad
voorlegt. De twee raadscommissies zijn:
•	Commissie Ruimte, met daarin alles wat de openbare
ruimte van de gemeente betreft;
•	Commissie Bestuur, Financiën en Samenleving:
bestuurlijke thema’s, financiën en alles wat de
Montfoorts samenleving betreft.
De vergaderingen beginnen om 20:00 uur, in het
Huis van Montfoort. U bent van harte welkom om
de vergadering bij te wonen. Op de website van de
gemeenteraad montfoort.bestuurlijkeinformatie.nl kunt
u de vergaderstukken raadplegen. Als u wilt inspreken
bij een raadscommissie dan kunt u contact opnemen
met de griffie via griffie@montfoort.nl of 06 5288 5417.

aanvulling van uw inkomen. Met een goed overzicht kunt u
uw problemen stap voor stap oplossen en voorkomen dat
uw schulden groter worden.
Schuldhulpverlening
Heeft u grote geldzorgen en zit u diep in de schulden?
Dreigt er een huisuitzetting, omdat u de huur niet kunt
betalen? Ook dan ondersteunt het maatschappelijk werk
van de SWOM u door u in contact te brengen met
schuldhulpverlening.
Neem contact met ons op!
Binnen gemeente Montfoort werken we nauw samen met
de SWOM, het Jeugdteam, schuldhulpverlening en andere
betrokken organisaties. Uiteraard binnen de privacyregels
en altijd met instemming van u. Weet u niet zeker met wie u
het beste contact kunt opnemen. Of heeft u vragen?
We helpen u graag verder. Kijk op www.montfoort.nl/
geldzorgen. Of neem contact met ons op via 0348 476400.

Ken jij iemand die in aanmerking komt voor
het Jongerenlintje?

Jongeren maken het verschil! Sommigen laten een diepe
indruk achter door (ogenschijnlijk) normale dingen te
doen voor iemand anders. Anderen zetten zich vrijwillig
en vaak zonder mopperen in om onze gemeente nog
mooier te maken. Al die jongeren -tussen de 4 en
18 jaar- verdienen het om in het zonnetje gezet te worden.
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• Een heldendaad hebben verricht
•	Bijzonder vrijwilligerswerk bij een culturele, muziek-,
sport-, hobbyvereniging of maatschappelijke organisatie
•	Het opzetten van een grootschalige schoonmaak-/
opruimactie
Jongere voordragen voor 15 december
Iedereen kan een jongere voordragen door het voordrachtformulier in te vullen. Dat stuur je dan per email naar
kabinetszaken@montfoort.nl. Of je geeft het af bij de balie
van het Huis van Montfoort. Doe dit voor 15 december 2022!
Heb je vragen, neem dan contact op met de
kabinetsmedewerker via 0348 476400.

Agenda Commissie Ruimte 28 november 2022
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Spreekrecht burgers
5.	Raadsvoorstel bestemmingsplan Heeswijk 78
Montfoort
6.	Raadsvoorstel bestemmingsplan Tabakshof 1-5
Montfoort
7.	Vaststellen besluitenlijst commissie Ruimte 17
oktober 2022
8. Toezeggingenlijst commissie Ruimte
9. Sluiting
Agenda Commissie Bestuur, Financiën en
Samenleving 29 november 2022
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Spreekrecht burgers
5. Raadsvoorstel belastingverordeningen 2023
6.	Vaststellen besluitenlijst commissie Bestuur,
Financiën en Samenleving 18 oktober 2022
7.	Toezeggingenlijst commissie Bestuur, Financiën en
Samenleving
8. Sluiting

Kijk voor het laatste nieuws ook op
www.montfoort.nl

Het is belangrijk om ten minste twee personen op te geven die
het eens zijn met de voordracht. Als je jonger dan 18 jaar bent,
vraag dan aan je ouders/verzorgers om jouw voordracht goed
te keuren.
Hoe gaat het dan verder?
Een jury, bestaande uit Kees van Dalen (wethouder Jeugd
gemeente Montfoort), twee jongeren, een leerkracht en een
sport of cultuur vrijwilliger, beoordeelt welke jongeren het
lintje ontvangen.
Uitreiking
De burgemeester reikt de Jongerenlintjes uit tijdens de
nieuwjaarsreceptie in 2023.
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Straten bladvrij maken
Er zijn weer veel bladeren van de bomen gevallen.
Daarom gaan we binnenkort het blad dat op straat ligt
verwijderen. Dit doen we om veiligheidsredenen, want blad
kan voor een glad wegdek zorgen. Ook nemen we waar
mogelijk de parkeervakken mee. We maken hiervoor gebruik
van een bladzuigwagen. We starten hiermee op maandag
28 november a.s. Vrijdag 16 december a.s. verwachten we
de straten weer helemaal schoon te hebben.
Overlast
We zullen er alles aan doen om de overlast zoveel mogelijk
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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

te beperken. Maar het vegen kan voor enige overlast of
oponthoud zorgen in uw straat. We vragen uw begrip
daarvoor. Bent u in de gelegenheid uw auto tijdens het
vegen tijdelijk te verplaatsen? Dan stellen we dit zeer op
prijs. We gaan vegen op werkdagen tussen 07:30 uur en
16:30 uur.
Vragen?
Heeft u vragen over het bladvrij maken van de straten in
onze gemeente? Neem dan contact met ons op via
info@montfoort.nl of 0348 476 400.

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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