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Lever je tegel
in en ontvang
een gratis
plant.

Gemeente Montfoort
en Oudewater
op 16 april in actie!

Actievoorwaarden

Voor het inleveren van de tegels in ruil voor een plantje
zijn meerdere voorwaarden:
•
Per huishouden mag maar eenmaal tegels
ingeleverd worden;

Montfoort

www.facebook.com/gemeentemontfoort

NK Tegelwippen
van start:

De gemeente IJsselstein, Montfoort en Oudewater
strijden tijdens het NK Tegelwippen tegen elkaar om
de meest gewipte tegels. Welke gemeente lukt het
om zoveel mogelijk tegels te wippen om de gemeente
te vergroenen?
In dat kader organiseren Montfoort en Oudewater
daarom op zaterdag 16 april een ‘tegel eruit, plant erin’
actie bij Groenrijk Montfoort.
Deze actie is In samenwerking met Duurzaam Montfoort.
Tussen 11.00 en 15.00 uur kunt u uw tegels inleveren in
ruil voor een gratis plantje. Welke container komt het
volst te zitten?

gemeente

www.instagram.com/gemeentemontfoort

Tegel eruit,
16 april

Op
tussen 11 en 15 uur
bij tuincentrum
GroenRijk Montfoort.

jouw
steentje bij voor
een groener
Nederland!
En draag

Plant erin!
Montfoort

•

dinsdag 5 april 2022

Kijk op www.montfoort.nl/tegeleruit-planterin
voor meer informatie en alle voorwaarden.

Per ingeleverde tegel ontvangt elk huishouden
één plantje;
Het maximumaantal plantjes per huishouden is vijf.
Meer dan vijf tegels inleveren mag altijd.

I brandweer Post Montfoort
•

Meer informatie

De tegels levert u in bij de container op de parkeerplaats
bij het tuincentrum. Bij inlevering van de tegel(s) ontvangt
u een bon om plantjes op te halen. De plantjes haalt u op
bij het Klimaatplein binnen in het tuincentrum. U laat de
bon scannen bij de kassa.

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

Beroepenfeest
voor 950 vmbo’ers
Het Beroepenfeest van Regio Woerden On Stage
op 7 april in De Milandhof gaat door!
950 leerlingen van Minkema Stein, Kalsbeek Bredius,
Futura College in Woerden en Yuverta College in
Montfoort ontmoeten op het Beroepenfeest meer dan
250 beroepsbeoefenaren in de sectoren Techniek,
Zorg, Welzijn & Maatschappij, Handel & Economie en
Groen & Natuur.
Van advocaat tot bakker, van Legomaster tot
kraanmachinist, alle denkbare beroepen van lokale
ondernemers en organisaties zijn vertegenwoordigd.
Ook burgemeester Molkenboer en de Montfoortse
burgemeester Van Hartskamp doen mee. Aanmelden
voor het evenement is niet mogelijk, de scholen bepalen
welke leerjaren meedoen.

Voor iedereen die in
beweging wil komen!
In de gemeente Montfoort willen we de inwoners op
een laagdrempelige manier kennis laten maken met
wandelen. Daarom organiseren Montfoort Vitaal,
leefstijl- en vitaliteitscoach Barbara Griffioen en
wandeltrainster Henny Korrel voor de derde keer de
Nationale Diabetes Challenge in Montfoort en
Linschoten. Op een veilige en gezellige manier ervaar
je wat bewegen met je gezondheid en/of diabetes
doet.
Gedurende vijf maanden wandelen we wekelijks met een
leefstijlcoach, wandeltrainer, fysiotherapeut, POH’er,
huisarts en/of apotheker. Daarnaast ontvang je online
begeleiding in de vorm van oefeningen en tips over
diabetes, wandelen en een gezonde leefstijl.
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Doe Dag

Op het Beroepenfeest maken de leerlingen afspraken
voor de Doe Dag op 21 april. Dan lopen zij een dagje
mee op bedrijfslocaties en krijgen zo een reëel beeld van
wat het beroep écht inhoudt. Fantastisch voor al die
leerlingen die zich oriënteren op alle mogelijke beroepen.
Maar ook voor ondernemers en werkgevers die
vroegtijdig in beeld komen bij hun toekomstige
medewerkers.

Meer weten?

Naast maatschappelijke waardering krijg je als
brandweervrijwilliger een onkostenvergoeding voor
de uren die je maakt. Kijk voor meer informatie op
www.vru.nl/vrijwilligebrandweer.

Kijk voor meer informatie op www.regiowoerdenonstage.nl
of stuur een mail naar projectleider Nanette Mostert via
mail@regiowoerdenonstage.nl.

Je wordt begeleid door professionals.
Je maakt onderdeel uit van een landelijk
beweegprogramma met voorzichtige trainingsopbouw en
haalbare doelen op je eigen niveau in je eigen buurt.
•
Het ontmoeten van gelijkgestemden motiveert en
enthousiasmeert om te gaan en blijven wandelen.
•
We gaan met z’n allen voor een gezamenlijk doel,
een vierdaagse met feestelijke afsluiting.

Informatieavonden

Woensdag 20 april 19.00 uur in de Vaart (grote zaal),
Linschoten en donderdag 21 april 19.00 uur in het
St Joseph, Montfoort (gelieve vooraf aan te melden via
vitaliteit@barbaragriffioen.nl)
Voor iedereen die op een laagdrempelige manier wil
gaan wandelen mét en zonder diabetes
Vanaf 9 mei trainen we elke woensdag om 19.00 uur
de 10 km. Op donderdag om 19.00 uur de 5 km en op
vrijdag om 09.00 uur de 3 km.
Locatie: Verzamelen in Montfoort, Hofplein 4
(bij de apotheek) en in Linschoten, Laan van Overvliet 9
(bij het gezondheidscentrum)
Kosten zijn 25 euro voor vijf maanden (incl. lichaamsmeting, T-shirt, aandenken en busvervoer op finaledag
Meedoen: www.nationalediabeteschallenge.nl/
montfoortvitaal2022

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

1 | Officiële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort

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

