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Gemeente
Montfoort
Dinsdag 26 april 2022

Dodenherdenking Linschoten
op 4 mei 2022 met muziek en
samenzang
Het ‘Comité 4 mei Dodenherdenking Linschoten’
heeft mannenkoor Zanglust Linschoten en muziekvereniging Linfano weer gevraagd mee te werken aan
de herdenking, die wordt gehouden op het dorp en
op de Hoge Werf. De aanvang is om 19.40 uur.

Burgemeester Van Hartskamp zal een toespraak houden.
Mannenkoor Zanglust zingt enkele liederen en een
trompettist van Linfano zal het taptoe-signaal blazen.
Aansluitend is er twee minuten stilte.
Bij het herdenkingsmonument op de Hoge Werf zal een
blazersgroep van Linfano enkele nummers spelen.
Mannenkoor Zanglust zingt enkele liederen.
Samen zingen we het Wilhelmus.
We staan stil bij de oorlog in Oekraïne door aan het eind
van de bijeenkomst samen met alle inwoners van
Linschoten het bekende lied ‘Dona Nobis Pacem’,
(Geef ons Vrede) te zingen.
Aansluitend is er een bijeenkomst in theater ‘De Wilde
Weg’ in de Dorpstraat. Jetske van den Burger vertelt het
verhaal van haar moeder in de Tweede Wereldoorlog.
Ook wordt de film ‘Vrouwen van Ravensbruck’ getoond.
Aanmelden vooraf bij dewildeweg.net wordt aanbevolen.
Namens het Comité 4 mei Dodenherdenking Linschoten,
Kees de Vink en Jan van Vliet.

Dodenherdenking Montfoort,
woensdagavond 4 mei 2022
Het 4 en 5 mei comité Montfoort organiseert op
woensdagavond 4 mei a.s. traditiegetrouw de
herdenkingsplechtigheid op het Kasteelplein.
Vanaf 19.45 uur kunnen mensen zich verzamelen en
luisteren naar passende muziek van fanfareorkest
Ons Genoegen en naar een ode aan gevallenen in en
rondom Montfoort.

Opknapbeurt haan en
uurwerk NH-kerktoren
Linschoten
De haan en het uurwerk met de wijzerplaten van de
NH-kerktoren in Linschoten krijgen binnenkort een
opknapbeurt.

Wanneer?

Op dinsdag 3 mei a.s. worden de haan en het uurwerk
van de kerktoren gehaald met behulp van een kraan.
De terugplaatsing is gepland op dinsdag 12 juli a.s.

Omleiding verkeer

De standplaats van de kraan is voor de brug aan de
Dorpstraat. Het Kerkplein en een deel van de Dorpstraat
worden afgesloten voor al het verkeer, vanaf circa 08.00
uur tot ca. 17.00 uur.
Verkeer wordt omgeleid door verkeersregelaars.
Een vooraankondiging van de werkzaamheden komt op
diverse plaatsen in Linschoten te staan.

Bij slecht weer

Even voor acht uur ‘s-avonds wordt op het Kasteelplein
en vanaf de omloop van de kerktoren van de Hervormde
Kerk de melodie van ‘The Last Post’ geblazen.
Om 20.00 uur zijn er de twee minuten stilte waarna het
programma wordt vervolgd met het zingen van het
Wilhelmus, een toespraak door de loco-burgemeester,
een voordracht, muzikaal intermezzo en zang.
Rond 20.30 uur wordt afgesloten met de bloemlegging.
Het zou fijn zijn als veel mensen aan de bloemlegging
meedoen. Daarom roept het comité bezoekers op om
bloemen mee te brengen en vooral hun kinderen te
stimuleren één of meerdere bloemen bij het monument te
leggen. Bij onverhoopt heel slecht weer is er een uitwijkscenario naar het atrium in Antoniushof.
Vlagprotocol voor thuis: vlag halfstok vanaf zonsopgang
tot zonsondergang.
Contact met het secretariaat:
hans.elzas@ziggo.nl of via het nummer 06 25017730
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Als de weersomstandigheden het niet toelaten om de
werkzaamheden op deze dagen uit te voeren, wordt een
nieuwe datum gepland.
De gemeente doet er alles aan om de overlast tot een
minimum te beperken.

| Officiële bekendmakingen en nieuws van de gemeente Montfoort

Een nieuwe
website en een
nieuwe huisstijl
De gemeente heeft een nieuwe huisstijl en ook een
nieuwe website. We nemen afscheid van de kleur
oranje en gaan over op een nieuwe huisstijl in rood
en blauw.
De rode kleur loopt als een rode draad door de historie
van Montfoort en Linschoten. Zo bevatten beide wapens
deze kleur. Blauw zorgt voor een frisse uitstraling.
Deze kleuren ziet u ook terug op de nieuwe website
www.montfoort.nl.

Wat is er nieuw op de website?

Met de vernieuwing en verbetering van de website
hebben we een belangrijke stap gezet in de digitale
dienstverlening. De nieuwe website is klantvriendelijker.
En de digitale toegankelijkheid is verbeterd. Door de
duidelijke indeling en de grote zoekfunctie kunt u
makkelijk vinden wat u zoekt. En natuurlijk is de nieuwe
site smartphone-en tablet-proof.

Toegankelijkheid website

De teksten op de website zijn nu beter leesbaar.
U ziet een button aan de rechterkant, waarmee u de
volgende zaken instelt:
• Betere leesbaarheid bij dyslexie
• Groter maken van de teksten
• Het contrast verhogen
De basis staat en we blijven voortdurend bezig met het
verbeteren en actueel houden van de website.

Vacature medewerker
communicatie
met focus op online
Heb jij een uitstekend gevoel voor taal, beeld en geluid?
Houd jij ervan websites en sociale media te beheren?
Heb je het in je campagnes en online kanalen verder te
ontwikkelen? Weet jij de weg in de digitale wereld en vind
je het leuk een vraagbaak voor anderen te zijn?
Dan zoeken wij jou voor 1 dag in de week tot eind 2022.
Wil je meer weten?
Kijk dan op www.montfoort.nl/vacatures.
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Afvalkalender Mei 2022

De digitale afvalkalender vindt u ook op www.cyclusnv.nl of in de app.

Naast de actuele inzameldagen en informatie over de verschillende afvalstromen biedt de online kalender
ook een handige functie om te zoeken op producten en hoe deze het beste ingezameld kunnen worden.
Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met Cyclus (0182-547500 of info@cyclusnv.nl).

Kroonringen voor
aanbieden PMDzakken
In de week van 25 april worden op verschillende
plekken in de gemeente Montfoort kroonringen
opgehangen aan de lantaarnpalen.
Op die manier wordt het nog makkelijker om uw
PMD-afval aan te bieden.
Aan de kroonringen kunt u uw PMD-zak hangen op de
inzameldag. Met het plaatsen van de kroonringen
verbeteren we het straatbeeld en voorkomen we zwerfafval. Daarnaast komt het ten goede aan de lichamelijke
belasting van de medewerkers van de inzameling.
Door de kroonringen hoeven zij minder te bukken.

Aanbieden PMD-zak

Bied uw PMD-zak aan op de daarvoor bestemde
aanbiedplaats (aan een kroonring) op de inzameldag
voor 07.30 uur. Hang uw zak niet aan een
verzamelcontainer of plaats het niet op de grond.

Locaties

Voor een overzicht van alle locaties van de kroonringen
kunt u kijken op www.montfoort.nl. Woont u binnen een
straal van 75 meter van een verzamelcontainer voor
PMD? Dan kunt u daar gebruik van blijven maken.
Meer informatie over het aanbieden van PMD vindt u in
de digitale afvalkalender. Ga naar www.cyclusnv.nl/
afvalkalender en log in met uw postcode en huisnummer.
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Oud papier
en karton

Restafval

Groente-, fruit-, tuinafval
en etensresten

Plastic, metaal
en drankenkartons

Snoeiafval

Afvalstraat gesloten
op Koningsdag
27 april!
We kunnen Koningsdag weer vieren dit jaar! Dat betekent
dat onze milieustraat op de gemeentewerf op woensdag
28 april dicht zal zijn. Heeft u afval die u dan graag wil
weggooien? Wacht u alstublieft tot de volgende
openingsdag, vrijdag 30 april.
Wij staan dan weer graag voor u klaar.

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 attenderings-service 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.

Spreekuur Oekraïne
Vluchtelingenwerk heeft vanaf 4 mei a.s. een
inloopspreekuur georganiseerd van12:00 tot 16:00 uur.
Deze zal voortaan elke woensdag beschikbaar zijn.
Vanaf 26 april is er elke dinsdag, donderdag en vrijdag
een telefonisch spreekuur van 12:00 tot 16:00 uur.
U kunt dan bellen naar nummer: 06 51495827
U kunt op beide spreekuren met al u vragen terecht
rondom de opvang/verblijf van Oekraïnse vluchtelingen.

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
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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

