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Parkeren van
grote voertuigen
Wist u dat?
-

-

Uitvoeringsovereenkomst
Ondernemersfonds Montfoort/Linschoten
met vijf jaar verlengd
De handtekeningen staan erop. Voor de komende vijf
jaar mag het Ondernemersfonds weer rekenen op de
afgesproken subsidie om het bedrijfsleven en de
werkgelegenheid te stimuleren. De handtekeningen
zijn gezet door wethouder Ivo ten Hagen, voorzitter
Jacco van Lint en penningmeester Wim van den Pol
van het Ondernemersfonds.
Alle zeven lokale bedrijvenverenigingen hebben in 2015
het Ondernemersfonds opgericht. Het doel is om het
bedrijfsleven en de werkgelegenheid te stimuleren.
Het gaat om de beveiliging van het bedrijventerrein, een
website voor werkzoekenden en bedrijven, maar ook om
evenementen zoals de Sinterklaasintocht.
Wethouder Ivo ten Hagen: “Het Ondernemersfonds
doet veel voor de ondernemers, maar ook voor de
gemeenschap. Het Ondernemersfonds heeft dat de
afgelopen vijf jaar laten zien, bijvoorbeeld met het

zonne-energieproject IJsselzon, Montfoort Trouwstad en
de aanleg van glasvezel.
Via de activiteiten van het Ondernemersfonds en de
verschillende ondernemersverenigingen, ontstaat er een
mooie samenwerking tussen de ondernemers onderling
en ook tussen de ondernemers en de gemeente.
Daarmee is het Ondernemersfonds meer dan alleen een
financiële regeling en ik ben dan ook blij dat we de
samenwerking weer voor vijf jaar hebben bekrachtigd.”
Voorzitter Jacco van Lint: “Nu we weer vijf jaar vooruit
kunnen, geeft dat voor het Ondernemersfonds de
mogelijkheid om nieuwe structurele plannen te realiseren.
Dat is hard nodig, want het bedrijfsleven en de stad staan
voor grote uitdagingen. Voortdurende aandacht voor
gezamenlijke verbeteringen is van groot belang.”
Wilt u meer informatie over het Ondernemersfonds
en/of heeft u vragen hierover kijk dan op
www.ondernemersfondsmontfoort.nl.

Er parkeerregels zijn voor grote voertuigen
langer dan 6 meter en hoger dan 2,4 m?
Het doordeweeks (maandag tot en met vrijdag)
vóór 08.00 uur en na 18.00 uur, en in het weekend,
niet is toegestaan uw grote voertuig binnen de
bebouwde kom te parkeren?
De Boa’s een bekeuring van 109 euro kunnen
uitschrijven als uw grote voertuig buiten de
toegestane tijden in de wijk staat geparkeerd?
Dit in de Algemene Plaatselijke Verordening
van de gemeente in artikel 5:8 staat?

Wat mag wel?

Doordeweeks (maandag tot en met vrijdag) tussen
08.00 en 18.00 uur is het wel toegestaan om met een
groot voertuig binnen de bebouwde kom te parkeren.

Oproep

We doen een oproep aan u om grote voertuigen
doordeweeks na 18.00 uur te parkeren op eigen terrein,
buiten de bebouwde kom of op de daarvoor bestemde
parkeerplaatsen zoals het parkeerterrein van de
gemeentewerf, industrieterrein IJsselveld en de
vrachtwagenparkeerplaats in Linschoten.

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

