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Onderzoek naar gezondheid,
welzijn en leefstijl van jongere
Wat is de invloed van corona op het leven van jongeren?
Zijn jongeren op dit moment gelukkig of ervaren ze veel stress?
Om hier een goed beeld van te krijgen doet de GGD landelijk onderzoek.
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Corona Gezondheidsmonitor
Jongvolwassenen

De Gemeentelijke Gezondheids Dienst
(GGD) wil graag weten wat de impact
van de coronapandemie is op de
gezondheid, het welzijn en de leefstijl
van jongeren in de leeftijd 16 tot en met
25 jaar: de Corona Gezondheidsmonitor
Jongvolwassenen.

Helpt u mee?

Kent u jongeren in de leeftijd van 16 tot
en met 25 jaar in uw omgeving?
Vraag ze dan om mee te doen aan het
onderzoek via www.pandemening.nl.
Iedereen die de vragenlijst volledig invult,
maakt kans op een mooie prijs.
Er worden onder andere een iPad verloot
en kaartjes voor een pretpark.

Wat doen we met de resultaten?

Met de resultaten weten de gemeente,
maar ook scholen wat jongeren nodig
hebben en voor welke onderwerpen
extra aandacht nodig is.

Inloopmoment over renovatie draaibrug
Montfoort op 14 juni
De draaibrug in Montfoort is toe aan een
grondige opknapbeurt. Rijkswaterstaat
en VolkerWessels renoveren vanaf
oktober 2022 tot april 2023 de brug.
Werkzaamheden hiervoor starten half
september 2022. Na de werkzaamheden
voldoet de brug weer aan de huidige
machine- en veiligheidseisen en kan hij
weer jaren mee.
Vanaf half september starten de
werkzaamheden met het plaatsen van
een tijdelijke hulpbrug. Deze tijdelijke
hulpbrug verbindt het einde van
Onder de Boompjes (bus parkeerplaats)

en de IJsselkade ter hoogte van de
huisnummers 24-26.
Alleen (brom)fietsers, wandelaars en de
hulpdiensten maken dan gebruik van
deze hulpbrug. Het overige verkeer
wordt omgeleid via de N204 en N228.
Deze situatie geldt van begin oktober
2022 tot begin april 2023.

Opknapbeurt

De draaibrug krijgt een grote opknapbeurt.
Het stalen brugdeel wordt helemaal
opnieuw geschilderd. Het draaiende
gedeelte van de brug verwijderen
Rijkswaterstaat tijdelijk om ergens anders

Dinsdag 7 juni 2022

op te laten knappen. Ook komt er een
nieuw bedieningssysteem, zodat de brug
straks zonder problemen kan draaien.
Na de werkzaamheden bedient de
gemeente Nieuwegein de brug vanuit
een nieuwe bediencentrale.
Om de bereikbaarheid van de stad en
de scholen voor fietsers en wandelaars
te garanderen, legt Rijkswaterstaat
een tijdelijke hulpbrug aan over de
Hollandsche IJssel, voordat de huidige
brug verwijderd wordt.

Inloopmoment 14 juni
16.30 tot 19.30 uur

We nodigen u van harte uit voor een
inloopmiddag en -avond over de
renovatie van de draaibrug in Montfoort.
Deze vindt plaats op dinsdag 14 juni
tussen 16.30 en 19.30 uur in
Zalencentrum Sint Joseph.
We informeren u dan over de werkzaamheden. Ook kunt u al uw vragen over de
renovatie stellen aan de aanwezige
deskundigen van Rijkswaterstaat,
aannemer VolkerWessels en de
gemeente. U kunt gewoon binnenlopen
op een tijdstip dat u schikt, de tekeningen
bekijken en toelichting hierbij krijgen.

Meer informatie

Meer informatie over de renovatie van de
draaibrug Montfoort vindt u op:
www.RWS.nl/draaibrugMontfoort.
Voor vragen kunt u contact opnemen
met Rijkswaterstaat via
draaibrugMontfoort@rws.nl
of 0800 8002

Geslaagde
politieacties
dankzij alerte
inwoners
De politie heeft, dankzij oplettende
bewoners, twee inbrekers en een
fietsendief kunnen aanhouden in
Montfoort.

Twee inbrekers op heterdaad betrapt
voor poging tot woninginbraak
Wijkagenten hebben eind mei twee
inbrekers op heterdaad aangehouden.
Zij worden verdacht van inbraak in een
woning op de Cope in Montfoort.
Een oplettende inwoner belde de politie.
Na een achtervolging door de politie zijn
de verdachten aangehouden.

Fietsendief aangehouden

Aan de Riek Kuiperstraat in Montfoort
nam op 31 mei jl. een fietsendief een
e-bike weg uit een voortuin. Ook hier
zagen inwoners het gebeuren en belden
meteen 112. De politie heeft de
fietsendief aan kunnen houden.
U weet als bewoner het beste als er iets
niet pluis is in uw omgeving.
Bel 112 bij verdachte situatie, dan kan de
politie snel een inbraak voorkomen of
een inbreker op heterdaad betrappen.

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
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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

