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Gastgezin zijn of worden? Weet waar u aan begint!
Het staat Oekraïners vrij om tijdelijk te logeren bij
vrienden, kennissen of andere particulieren.
Misschien denkt u er zelf over u aan te melden
als gastgezin voor Oekraïense vluchtelingen

Weet waar u aan begint

Oekraïne. Met het geld zorgen zij in Oekraïne en
omringende landen bijvoorbeeld voor onderdak,
medische zorg, eten en schoon drinkwater. En ze
zorgen dat die hulp snel bij de mensen komt die dat
het meest nodig hebben.

Bedenk vooraf goed waar u aan begint. Bij de opvang via
een gastgezin komt heel veel kijken. Het gaat namelijk
om een zeer kwetsbare doelgroep in een crisissituatie.
Daarbij is nog niet duidelijk hoe lang mensen opvang
nodig hebben; het kan gaan om een periode tot
6 maanden.
Het is belangrijk dat u zich goed realiseert wat het voor u
en uw gezinsleden betekent. Denk daarbij aan:
• Ziet u het voor langere tijd zitten
om samen in een huis te wonen?
• Kunt u de gasten voldoende privacy
en structuur bieden?
• Hoe gaat u om met tekenen van stress,
vermoeidheid en emotie van de logees?
• Kunt u terugvallen op buren, vrienden of familie
als het even niet meer gaat?
• Bent u in staat om bij logerende kinderen
een dagprogramma te organiseren
(thuisonderwijs, sport, ontspanning)?

Registreren vluchtelingen

Wilt u graag iets doen?

Bankrekening openen

Een overnachtingsplek bieden is mooi, maar ook andere
hulp is zeer welkom:
• via Montfoort Hulp Oekraïne. Meld hier uw initiatief,
actie of hulp aan. Er is een speciale website gemaakt
door initiatiefnemers uit de Montfoortse gemeenschap
www.montfoort.nl/hulpaanoekraine.
• door geld te doneren via giro 555 aan de actie van de
Nederlandse Samenwerkende Hulporganisaties voor

Verleent u onderdak aan Oekraïense vluchtelingen?
Vergeet dan niet om de vluchtelingen te registreren bij de
gemeente. Daarmee houdt de gemeente zicht op het
aantal personen die hier verblijven.
Registratie is vooral nodig om voorzieningen, die voor u
en de vluchtelingen van belang zijn, te kunnen regelen.
Dat kan gaan over bijvoorbeeld uitbetaling van leefgeld,
verzekeringen, medische voorzieningen, scholing, maar
ook over andere voorzieningen.
U kunt tijdens kantoortijden contact opnemen met de
gemeente via 0348 476400.

Leefgeld voor vluchtelingen

Oekraïense vluchtelingen hebben recht op leefgeld.
De overheid heeft hiervoor een richtlijn vastgesteld.
Leefgeld aanvragen kan bij de gemeente.
Dit geldt voor volwassenen en kinderen.
Meer informatie hierover leest u op onze website
www.montfoort.nl/hulpaanoekraine.

Inlooppunt Kasteelplein 4

De gemeente stelt Kasteelplein 4 (voormalige praktijk van
tandarts Vink) tijdelijk beschikbaar voor Montfoort Hulp
Oekraïne. U kunt er terecht met een vraag of aanbod voor
Montfoort Hulp Oekraïne. De toegang is via een trap.
Het is daarom niet mogelijk om hier goederen af te geven.
Openingstijden zijn op zaterdagen van 14.00 tot 16.00
uur. Vrijwilligers van de SWOM staan u graag te woord.

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen gratis een Bunqbankrekening openen voor betalingen in Nederland.
Samen met Oekraïense vluchtelingen hebben
Vluchtelingenwerk Nederland, het Rode Kruis en het
Leger des Heils is de site Refugeehelp.com opgezet, om
Oekraïense vluchtelingen zo snel mogelijk wegwijs te
maken. Hier vindt u ook informatie over het openen van
een bankrekening en wisselen van geld.

Klantcontactcentrum

Download de app

U kunt deze downloaden via de AppStore. Zoek op Gebr.
Van Kessel, download de app, zoek dan op ‘Onderhoud
N228 Montfoort’ en klik op ‘volgen’.

Overdag op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur kunt u
met vragen, een aanbod, voor registratie van
vluchtelingen en aanvragen van een BSN-nummer
terecht bij het klantcontactcentrum van de gemeente in
het Huis van Montfoort.
gemeentenieuws en de openbare bekendmakingen op
www.montfoort.nl/bekendmakingen.

N228 afgesloten
Vanaf woensdag 30 maart 19.00 uur tot en met
maandag 4 april 06.00 uur is de N228 volledig
afgesloten tussen de Noord IJsseldijk en het begin
van Achthoven Oost.
De laatste restwerkzaamheden van het groot
onderhoud van deze zomer worden dan uitgevoerd.
Vanaf 30 maart wordt de linksafstrook bij Achthoven Oost
aangelegd. Ook komt er een nieuwe asfaltlaag. Tot en
met 4 april 06.00 uur is het voor doorgaand verkeer
daarom niet mogelijk om van de weg gebruik te maken.
Verkeer van de parallelweg bij Achthoven Oost kan alleen
in- en uitrijden via de zijde Montfoort. Verkeer vanaf de
Noord-IJsseldijk kan rechtsaf richting de Meern via de
A12, afslag Woerden om bij Montfoort centrum te komen.
Verkeer vanuit Montfoort kan via de A12 op/afrit Woerden
richting de Meern. De fietspaden blijven wel toegankelijk.

Pendeldienst buslijn 107

Tijdens de werkzaamheden vervallen ook een aantal
haltes van buslijn 107: vanaf de halte Montfoort, Groen
tot en met de halte De Meern Reijerscop.
Reizigers uit Montfoort kunnen in deze periode
gebruikmaken van een pendeldienst. Deze rijdt van
maandag t/m zaterdag tussen Montfoort Het Eng en
Montfoort Keizerrijk.
Kijk voor meer info op www.montfoort.nl.
De lijnen 5 en 504 hebben geen hinder van het werk.
Voor het gedeelte tussen de haltes Heeswijk, Snel
en De Meern, Reijerscop rijdt er geen vervangend
vervoer. U kunt hier gebruikmaken van de regiotaxi, tel.
088 0025400 (minstens één uur voor vertrek reserveren).

Blijf op de hoogte van de werkzaamheden via de
BouwApp van aannemer Gebr. Van Kessel.
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Afvalkalender April 2022
I

I

brandweer Post Montfoort

brandweer Post Montfoort
Jij ook? Kom bij de vrijwillige brandweer!

Jij ook? Kom bij de vrijwillige brandweer!

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).
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Wil jij:

inzetten voor de veiligheid van jouw stad?
Wil jij: •• JeJezelf
uitdagen en zowel mentaal als fysiek ontwikkelen?
• Onderdeel uitmaken van een hecht team?
• Je inzetten
voor de veiligheid van jouw stad?
• Een steentje bijdragen aan de maatschappij?
• Naast je normale baan een praktisch en uitdagend vak
• Jezelf
uitdagen
en zowel mentaal als fysiek ontwikkelen?
Wil jij: uitoefenen?
• Je inzetten vooruitmaken
de veiligheid van jouw
stad?
• Onderdeel
een
Woon of werk je daarnaastvan
in Montfoort
ofhecht
omgevingteam?
en
• Jezelf uitdagen
en zowel mentaal als fysiek ontwikkelen?
ben je overdag beschikbaar om ons team te versterken?
• Onderdeel
uitmaken
vanjeeen
hecht
team?
• Een
steentje
bijdragen
aan
de maatschappij?
Bijvoorbeeld
omdat
bij een
lokale
werkgever
werkt of
• Een steentje
aan deKom
maatschappij?
steeds bijdragen
vaker thuiswerkt?
dan langs een van
• Naast
jenormale
normale
baan
informatieavonden
oppraktisch
posteen
Montfoort
op 6 april en
• Naast jede
baan een
enpraktisch
uitdagend
vaken uitdagend vak
13 april. Meld je hiervoor aan bij postcommandant Paul
uitoefenen?
Ebskamp via p.ebskamp@vru.nl of 088 878 3654.
uitoefenen?
Neem ook gerust contact op als je nog vragen hebt over

Woon ofhetwerk
je daarnaast in Montfoort of omgeving en
brandweerwerk of de informatieavonden.
ben je overdag beschikbaar om ons team te versterken?
Bijvoorbeeld
omdat je bij eenwaardering
lokale werkgever
Naast maatschappelijke
krijg je alswerkt of
een onkostenvergoeding
steeds brandweervrijwilliger
vaker thuiswerkt? Kom
dan langs een vanvoor
de uren die je maakt.
Kijk voor
meer informatie
op en
de informatieavonden
op post
Montfoort
op 6 april
13 april.www.vru.nl/vrijwilligebrandweer.
Meld je hiervoor aan bij postcommandant Paul
Ebskamp via p.ebskamp@vru.nl of 088 878 3654.
Neem ook gerust contact op als je nog vragen hebt over
het brandweerwerk of de informatieavonden.

Woon of werk je daarnaast in Montfoort of omgeving en
ben je overdag beschikbaar om ons team te versterken?
Bijvoorbeeld omdat je bij een lokale werkgever werkt of
steeds vaker thuiswerkt? Kom dan langs een van
deNaast
informatieavonden
op post Montfoort op 6 april en
maatschappelijke waardering krijg je als
een
onkostenvergoeding
voor
13brandweervrijwilliger
april.
Meld
je
hiervoor
aan bij postcommandant
Paul
de uren die je maakt. Kijk voor meer informatie op
www.vru.nl/vrijwilligebrandweer.
Ebskamp
via p.ebskamp@vru.nl of 088 878 3654.
Neem ook gerust contact op als je nog vragen hebt over
het brandweerwerk of de informatieavonden.
Naast maatschappelijke waardering krijg je als
brandweervrijwilliger een onkostenvergoeding voor
de uren die je maakt. Kijk voor meer informatie op
www.vru.nl/vrijwilligebrandweer.

Oud papier
en karton

Restafval

Groente-, fruit-, tuinafval
en etensresten

Plastic, metaal
en drankenkartons

Snoeiafval

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

