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Feestelijke Meet & Greet voor toekomstige
bewoners nieuwbouw Voorvliet Linschoten
Kijken, kennismaken en genieten.
De toekomstige bewoners van de
zeventien woningen aan de Jacob van
Barneveldstraat in Linschoten
beleefden maandagmiddag 16 mei een
feestelijke Meet & Greet. Ze zagen dat
de bouw flink vordert. Ze leerden
elkaar kennen. En ze kregen een
insectenhotel voor in de achtertuin.
Het eerste insectenhotel werd uitgereikt
door wethouder Ivo ten Hagen,
ruimtelijk ordening, samen met LATEI
en Kelderman Bouw. Deze gift past
helemaal bij het duurzame karakter
van dit project.
LATEI is de projectontwikkelaar. En zoals
de naam al doet vermoeden, bouwt
Kelderman Bouw de woningen.
Zij spreken de toekomstige bewoners
samen met wethouder Ten Hagen kort

toe. Onder het genot van een hapje en
drankje maken de toekomstige bewoners
kennis met elkaar. En natuurlijk
bewonderen ze het huis waar ze straks in
gaan wonen.
Projectleider Niels Willigenburg van
Kelderman Bouw meldt in zijn toespraak
dat de bouw voortvarend verloopt.
Hij verwacht de eerste aan het einde van
het derde kwartaal op te leveren.
“Ik wil nog niet teveel vooruitlopen, maar
als het weer zo blijft zoals nu, dan moet
dat lukken”, aldus Willigenburg.
Ook Antoni Poot, directeur van LATEI,
kijkt met een goed gevoel naar dit project.
“Wat we hier vooral leuk vinden, is dat we
eerder ook woningen rechts van dit
project hebben ontwikkeld. Dus toen de
gemeente de uitvraag deed, hoefden we
er eigenlijk niet over na te denken om

mee te doen. Hoe mooi is het om de hele
straat te ontwikkelen? Maar het was niet
zo gezegd, zo gedaan. Wat hebben we
een mooi plan gemaakt met AG NOVA
Architecten. We voegen een mooie straat
toe aan Linschoten, waarbij voor vele
doelgroepen iets wils is.”
Wethouder Ten Hagen spreekt van een
‘bijzonder project’. “We hadden een
andere uitvraag gedaan dan waarmee
LATEI en AG NOVA zijn gekomen.
We vroegen om tien woningen, maar zij
kwamen met een plan dat veel beter past
in Linschoten. Ik ben hartstikke trots op
de mensen die dat durfden.
Complimenten aan de architect en
projectontwikkelaar. En ik ben blij met
deze mijlpaal, dat we dit jaar zeventien
woningen realiseren in Linschoten.”

Ophalen grof
tuinafval: geef
het uiterlijk
1 juni door
Op donderdag 2 juni halen we grof
tuinafval op. Wilt u dat we bij u
langskomen? Zorg er dan voor dat u
uiterlijk 1 juni uw afval heeft aangemeld.
Aanmelden doet u makkelijk via het
contactformulier op www.montfoort.nl.
U vindt deze op iedere pagina onderaan
in de blauwe balk.
Bellen kan ook: 0348 476400.

Wat is grof tuinafval?

Grof tuinafval is groen plantmateriaal,
zoals takken en heggen. Bladeren en
klein snoeiafval mogen in de gft-container.
Vier keer per jaar wordt het grof tuinafval
opgehaald. Dit staat ook aangegeven op
de afvalkalender.

Hoe biedt u grof tuinafval aan?

De gemeente rijdt langs met één wagen
met een grijper. Voor een efficiënte route
die in één dag kan worden gereden, is
het volgende belangrijk:
• Zet uw grof tuinafval
op een duidelijke plaats.
• Zet uw grof tuinafval in het buitengebied langs de kant van de weg.
• Bundel uw grof tuinafval in bossen
van maximaal 1,50 m lang.
• Bied niet meer grof tuinafval aan
dan 4 m3.
• Zet uw tuinafval voor 07.30 uur
‘s ochtends klaar.

Dit mag niet bij grof tuinafval

Wethouder Ivo ten Hagen reikt samen met LATEI en Kelderman Bouw een insectenhotel aan toekomstige bewoners uit.
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Schuttingen en bielzen
Aarde en zand
Grond, zand en graszoden
Tuinmeubilair
Tegels en stenen
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Presentatie Memorials Montfoort
Over de crashes van twee Stirlingbommenwerpers in Montfoort tijdens de
2e wereldoorlog. Hierbij kwamen veertien
van de vijftien bemanningsleden om.
Tijdens de bijeenkomst worden
achtergronden en nieuw verkregen
gegevens gepresenteerd door Jan
Kaarsgaren en Kees Bazuine. Daarna
vernemen zij graag van aanwezigen wat
zij (mogelijk?) van ouders, of grootouders
over deze crashes gehoord hebben en
(of) weten te vertellen.
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De presentatie begint om 20.00 uur, in de
Heeswijkschool, Jonker Fransstraat 1a,
Montfoort. Iedereen die geïnteresseerd is
in het verhaal is, is welkom. De toegang
is gratis. Na afloop staat wel een bus
klaar, waarin een vrijwillige bijdrage voor
al onze kosten (waaronder de realisatie
van twee herinneringsmonumenten) kan
worden gedeponeerd.
Aanmelden uiterlijk voor zondag 5 juni
2022 via het mailadres:
comité@memorials-montfoort.nl

vervolg van pagina 1

Afvalkalender juni 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).
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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
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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

