GEMEENTENIEUWS
www.montfoort.nl

/gemeentemontfoort

i

/gem_montfoort

Gemeente Montfoort kleurt groen met Schwung

Gemeente
Montfoort
Woensdag 9 november 2022

Word jij onze nieuwe collega?
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste

Algemeen Medewerker
Buitendienst (36 uur)
Als algemeen medewerker buitendienst ben je flexibel
en heb je een klantgerichte instelling. Je bent fysiek
in goede conditie, hebt geen hoogtevrees, maar wel
groene vingers. Je bent bereid om op zaterdag te
werken en wettelijk verplichte cursussen te volgen.
Maar bovenal heb je veel plezier in je functie.

In de gehele provincie Utrecht heeft u nu sneller kans op
groen licht met Schwung in de ‘Ik fiets’-app. Schwung staat
in verbinding met verkeerslichten en kan eerder groen
aanvragen op de gewenste richting. Zo kunt u sneller

doorfietsen, hoeft u minder lang te wachten en bent u
sneller op uw bestemming.
Meer informatie over Ik fiets (en de app) vindt u op:
www.ikfiets.nl/schwung.

Bewonersavond herontwikkeling G. van Damstraat
Woensdag 16 november is de tweede informatie- en
meedenkbijeenkomst over de herontwikkeling van de G. van
Damstraat. Deze vindt plaats in het Huis van Montfoort aan
Kasteelplein 5 en start om 19:00. Vanaf 18:30 is de
inloop. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.
Tijdens de bijeenkomst geven we een terugkoppeling over
hoe we de uitkomsten van de eerste bijeenkomst meenemen
in de haalbaarheidsstudie.

Aanmelden
Wilt u hierbij aanwezig zijn? U kunt zich aanmelden door een
e-mail te sturen naar: gvandamstraat@montfoort.nl.
Wilt u bij uw aanmelding doorgeven met hoeveel
personen u komt? Aanmelden kan tot en met donderdag
10 november 15:00 a.s.
Meer informatie over het project leest u op montfoort.nl/
vandamstraat.

Werkzaamheden:
-	Onderhoudswerkzaamheden aan paden en perken
in de openbare ruimte.
- Snoeien van hagen in Montfoort en Linschoten.
-	Alle andere voorkomende werkzaamheden
betreffende afval, groen en grijs.
-	Bemannen van het afval brengstation in Montfoort,
het houden van toezicht en het geven van
aanwijzingen (ook op zaterdag).
-	Gladheidsbestrijding (roulerend met het hele team).
-	Oproepbaar voor calamiteiten (roulerend met het
hele team).
Interesse?
Kijk op montfoort.nl/vacatures voor de volledige
vacaturetekst.

Stadskantoor 10 november
eerder gesloten
Het Stadskantoor Montfoort is op donderdag 10 november
vanaf 13:30 uur gesloten. We zijn dan ook telefonisch
niet bereikbaar. Op onze website www.montfoort.nl kunt u
een melding openbare ruimte doen en een afspraak met
het Klant Contact Centrum inplannen. Vanaf 11 november
zijn wij weer geopend volgens de standaard openingstijden.

Vitaal ouder worden in gemeente Montfoort
Op 16 en 24 november 2022 organiseert SWOM een
informatiemarkt voor de oudere inwoners van Montfoort
en Linschoten. Wat kunt u verwachten?
Twee middagen vol inspiratie en informatie om vitaal en
veilig in uw huis te blijven wonen. Als u ouder wordt, kunt
u wellicht extra (hulp)middelen gebruiken om uw dagelijkse
bezigheden makkelijker uit te voeren.
Diverse gastsprekers geven u, tijdens hun presentaties,
handige tips en informatie over bijvoorbeeld valpreventie,
fietsveiligheid en domotica (huisautomatisering).
Kramen vol informatie
Heeft u één of meerdere presentaties bijgewoond?
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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:
Vrijdag van 18:00 tot 20:00 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

Dan kunt u ook nog langs verschillende kramen lopen. Onder
andere SWOM, Apotheek, Adfys Paramedisch Centrum,
Diëtheek Montfoort en de buurtsportcoaches zijn aanwezig
om u verder te informeren of om uw vragen te beantwoorden.
16 november 2022 in Montfoort
Zalencentrum Sint Joseph, Heiliglevenstraat 4
Inloop vanaf 13:30 uur
Start presentaties om 14:00 tot 16:00 uur
24 november 2022 in Linschoten
De Vaart, Jacob Barneveldstraat 24
Inloop vanaf 13:30 uur
Start presentaties om 14:00 tot 16:00 uur

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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