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Beste inwoners,
De vakantieperiode is weer voorbij.
Heeft u er ook zo van genoten?
Een tijd om tot rust te komen, genieten
van vrij zijn en met elkaar leuke
uitstapjes maken. Met het aanhoudende
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warme zomerweer was het heerlijk om
verkoeling te zoeken in en op het water.
We zouden wel eens willen dat er geen
einde aan komt.

waren er aan het einde van de
vakantieperiode weer leuke speel- en
beweegactiviteiten bij de tentdagen in
Linschoten en in Montfoort bij de VOM.

Er komt op het ogenblik ook zoveel op ons
af. Als we het nieuws volgen, dan lijken
crises zich alleen maar op te stapelen.
Onze boeren waar wij zo trots op zijn die
voor een enorme opgave gesteld staan,
inflatie, verlies van koopkracht dat ons
direct in de portemonnee treft en ga zo
maar door. We gaan er allemaal hoe dan
ook wat van merken. Als er voor u zaken
onverhoopt problematisch verlopen,
hoop ik dat u de gemeente weet te vinden.
Juist in moeilijke tijden is het belangrijk
om met elkaar in verbinding te blijven.
Natuurlijk door altijd eerst te kijken wat in
de eigen invloedssfeer zit, door na te
gaan wat we zelf kunnen doen. Maar ook
niet schromen om hulp te vragen als dat
nodig is!

Ik maak ook nog graag een uitstapje
naar een aantal prachtige activiteiten
die voor de zomervakantie zijn
georganiseerd. Het eerste IJsselweekend
was een groot succes; voor jong en
oud, er was voor elk wat wils.
Het gonsde van de gezelligheid en
positieve energie. Zo ook op de opening
van de vernieuwde brandweerkazerne,
de Boerendag, het Gluren bij de Burenconcert en de avondvierdaagse in beide
kernen.

Het is fijn in een gemeente te mogen
wonen waar zoveel gemeenschapszin is.
Waar we naar elkaar omkijken en waar
door inwoners veel met elkaar en voor
elkaar wordt georganiseerd. Dat is echt
iets om trots op te zijn! Zo vond ik het
mooi om te zien dat in de vakantietijd
voor de thuisblijvers activiteiten zijn
georganiseerd, zoals het duofietsen of de
scootmobieltochten. Voor de kinderen

Het comité Memorials Montfoort, dat
herdenkingsmonumenten op Blokland
en Mastwijkerdijk heeft onthuld. Het was
zeer indrukwekkend. De reacties van de
nabestaanden hebben op mij een
onuitwisbare indruk achter gelaten.
Zoveel prachtige initiatieven, zelfs
teveel om allemaal te benoemen, het
geeft maar aan waar wij groot(s) in zijn.
Ik hoop u weer spoedig te mogen
begroeten!
Hartelijke groet,
Petra van Hartskamp
Burgemeester

Even voorstellen: wijkagent Kevin Bos
Mijn naam is Kevin Bos en ik ben
één van de twee wijkagenten in de
gemeente Montfoort. In 2019 ben ik
als wijkagent in Montfoort gestart.

Medio vorig jaar heb ik binnen de
politie een uitstap gemaakt waarna ik
per afgelopen mei weer teruggekomen
ben naar Montfoort.
In 2004 ben ik gestart bij de politie
waarna ik enkele jaren in Utrecht heb
gewerkt. Daarna heb ik tien jaar vanuit
de gemeente IJsselstein dienst gedraaid.
In deze periode ben ik voornamelijk actief
geweest in de zogenaamde ‘incidenten
afhandeling’ waarbij ik afging op diverse
112-meldingen.

Brede taak van wijkagent

Als wijkagent worden we nog steeds
afgestuurd op 112-meldingen, maar de
taak van de wijkagent is breder dan dat.
Samen met de andere wijkagent, Rene
Reurings, werk ik nauw samen met
bijvoorbeeld de gemeente, het
jeugdteam, SWOM, jongerenwerkers,
Veilig Thuis en de reclassering. Alles met
als doel om u zo veilig en fijn mogelijk te
laten wonen. Soms is daar een goed
gesprek voor nodig. Soms is daar wat
strenger optreden voor nodig. Soms is
daar een steuntje in de rug voor nodig.

Eerste aanspreekpunt

Vanzelfsprekend hebben wij daarvoor uw
hulp hard nodig. Wellicht heeft u niet

eerder direct of indirect te maken gehad
met de politie en weet u niet goed wat
van ons te verwachten. Wij zijn uw
eerste aanspreekpunt vanuit de politie.
Zit u met een vraag of heeft u ergens
kennis van dat u wilt melden? Wij komen
graag laagdrempelig met u in contact.
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Groen is het
nieuwe grijs:
NK Tegelwippen
Het NK Tegelwippen is nog in volle
gang. Tot 31 oktober strijden we als
gemeente Montfoort tegen andere
gemeenten over wie de meeste tegels
vervangt door groen.
We zijn dit jaar direct de strijd aangegaan
met buurgemeenten Oudewater en
IJsselstein. Helpt u ons mee in de strijd?

Belang NK Tegelwippen

Gemeente Montfoort staat momenteel op
de 68ste plek. Met in totaal 43 tegels
lopen we achter op Oudewater, die op
plek 23 staat… Maar, het spelelement is
natuurlijk niet het belangrijkste onderdeel.
Deze actie heeft als doel om mensen te
enthousiasmeren hun leefomgeving
groener te maken. Door tegels te
vervangen door bijvoorbeeld gras,
struiken en mooie bloemen, maken we
de gemeente meer klimaatbestendig,
aantrekkelijk voor insecten (biodiversiteit),
koeler op warme dagen en natuurlijk: een
stuk mooier!

Zelf aan de slag?

Bent u klaar om de strijd aan te gaan?
Elke tegel eruit, is er weer eentje!
Bent u op zoek naar inspiratie hoe u niet
alleen meer groen kunt aanbrengen,
maar ook hoe u de tegels kunt
hergebruiken? U kunt ervoor kiezen om
deze gratis in te leveren bij de gemeente,
maar er zijn ook vele creatieve
alternatieven.
Op www.nk-tegelwippen.nl vindt u vele
tips, voorbeelden en best practices.
Wip-ze!

Contact

U vindt ons in de wijk, maar ook geregeld
in het Huis van Montfoort.
Daarnaast benadert u ons via het
telefoonnummer 0900-8844 of
www.politie.nl, als u zoekt op wijkagent.
Graag tot ziens.

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

| Officiële bekendmakingen en 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

