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Uw verkeerskennis gratis opfrissen?
Wist u dat 40 procent van de verkeersregels in de afgelopen vijftien jaar is
aangepast? Bijvoorbeeld door nieuwe
verkeersborden, wisselende snelheden,
wegmarkeringen en voorrangsregels.
Het is als automobilist niet alleen nuttig
om veranderingen in de verkeersregels
bij te houden, maar ook erg belangrijk
voor de verkeersveiligheid.

Opfriscursus verkeerskennis

Op initiatief van de gemeente Montfoort
en Provincie Utrecht kunt u uw verkeerskennis opfrissen. Onder leiding van een
deskundige van Veilig Verkeer Nederland
wordt u in twee sessies bijgepraat over
de huidige verkeersregels. De cursus
heeft een informatief karakter en bevat
geen examen. Uiteraard is er ook ruimte
voor vragen. Deelname is geheel gratis,
maar u wordt wel beide dagdelen
verwacht.

Voor wie is de cursus bedoeld?

Iedereen mag zich aanmelden voor de
cursus, maar de cursus is vooral gericht
op 65+’ers in de gemeente Montfoort.

Praktijkles voor senioren

Na de eerste sessie kunt u een individuele
praktijkles met een autorijschool
aanvragen. De kosten voor de praktijkles
zijn voor eigen rekening (€ 45,-) en is
uiteraard niet verplicht.
Benieuwd of deze opfriscursus nuttig is
voor u? Test dan alvast uw huidige
verkeerskennis via vnn.nl/testjekennis.

Wanneer:

Maandag 19 september en maandag
10 oktober van 13.00 - 15.00 uur.
Deelname aan beide dagen is verplicht.
Er is plaats voor 35 deelnemers. Wees er
snel bij, aanmeldingen gaan op volgorde
van binnenkomst. 65+’ers krijgen voorrang.

Waar:

Huis van Montfoort, Kasteelplein 5,
3417 JG Montfoort.

Inschrijven:

U kunt zich inschrijven bij Veilig Verkeer
Nederland, via www.vvn.nl/agenda/
utrecht/vvn-opfriscursus-montfoort.
U ontvangt een bevestiging van de
aanmelding. Dit is ook uw toegangsbewijs.

Inzamelplaats klein chemisch afval vernieuwd

De inzamelplaats voor klein chemisch
afval (KCA) op de gemeentewerf is
vernieuwd. De inzamelplaats is groter,
overdekt en aangepast aan de eisen
van deze tijd. Dat is prettig voor u als
u klein chemisch afval komt brengen
en voor de medewerkers van de
gemeentewerf.
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Met Burgernet sporen burgers, gemeente
en politie samen verdachten van diefstal,
inbraak op en vinden we vermiste
personen terug. Wij kunnen uw hulp
hierbij goed gebruiken.
Stel dat uw ondernemende vierjarige
buurjongetje er op zijn skelter vandoor
gaat. Even uit het zicht van de ouders,
maar na een half uur nog niet terug.
Dan helpt u mee met zoeken, maar waar te
beginnen? Een Burgernetbericht kan het
verschil maken om het jongetje snel weer
te vinden. Want Burgernet, dat bent u!

Als Burgernetdeelnemer ontvangt u een
spraak- of sms-bericht wanneer er iets
gebeurt in uw omgeving. Daarin krijgt u
het verzoek om naar een persoon of
voertuig uit te kijken.
Iets gezien? Dan belt u rechtstreeks met
de meldkamer. Dat doet u via het gratis
Burgernetnummer 0800 0011. Of in de
app via ‘Bel met de politie’-knop.

Vluchtelingenwerk zoekt
maatschappelijk begeleiders

Als maatschappelijk begeleider bij
Vluchtelingenwerk help je de nieuwe

Voelt u zich betrokken bij uw eigen
buurt? Bent u alert en wilt u een
concrete bijdrage leveren aan een
veilige leefomgeving? Geef u dan op
als Burgernetdeelnemer!

Hoe werkt het?

Het is een verzamelnaam voor allerlei
soorten gevaarlijk afval, van spaarlampen
en batterijen tot gootsteenontstopper en
verf. Het is belangrijk klein chemisch
afval op de juiste manier in te leveren,
zodat het op de juiste manier kan worden
verwerkt. Medewerkers van de
gemeentewerf helpen u graag op weg.

Wat ga je doen?

Samen voor
een veilige
buurt ...
Burgernet
werkt!

Hoe meer mensen deelnemen, hoe sneller
iemand wordt gevonden. In 2022 zijn al
meerdere misdrijven en vermissingen
opgelost dankzij een gouden tip van een
Burgernetdeelnemer.

Wat is klein chemisch afval?

Vluchtelingen die hier komen wonen,
moeten van alles regelen. Ze moeten
een energiecontract afsluiten, een
huisarts zoeken, kinderen aanmelden
bij school en nog veel meer.
En dat allemaal terwijl ze de taal nog
nauwelijks spreken. Vluchtelingenwerk
is op korte termijn op zoek naar
maatschappelijk begeleiders.

Dinsdag 30 augustus 2022

inwoners van Montfoort of Linschoten bij
het regelen van dit soort zaken. En je
probeert ze zo goed mogelijk wegwijs te
maken in hun nieuwe woonplaats.

Meehelpen?

Heb je tijd en energie om deze
nieuwkomers te helpen bij het opbouwen
van een nieuw bestaan? Of wil je meer
weten? Neem dan contact op met
Gerard van Kortenhof via 06 40529368
of gvankortenhof@vluchtelingenwerk.nl.

| Officiële bekendmakingen en nieuws van de gemeente Montfoort

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.

Aanmelden

Meld u aan door de QR-code te scannen
en de Burgernet-app te downloaden.
Of ga naar www.burgernet.nl voor meer
informatie. Bij vragen kunt u ook contact
opnemen met een medewerker van
openbare orde en veiligheid via
0348 476 400 of info@montfoort.nl.
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Adopteert u dit jaar ook een
boomspiegel?
Op zaterdag 8 oktober vindt het
tweede Nationale Boomspiegelfeest
plaats. Stichting Platform Duurzaam
Montfoort doet ook dit jaar mee.
We willen het stukje grond rondom
een boom beplanten met bloemen.
Hierdoor oogt het gelijk mooier.
En zo wordt gemeente Montfoort nog
kleurijker, biodiverser en bloemrijker!

Hoe werkt het?

Vorig jaar hebben we samen met
Duurzaam Montfoort gekeken welke
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vaste beplanting hiervoor het beste
gebruikt kan worden. Er kan een keuze
gemaakt worden uit zes verschillende
plantensoorten. In de week van
19 september organiseert Duurzaam
Montfoort een bijeenkomst voor alle
geïnteresseerden en legt het verloop van
de actie verder uit. Zij zorgt voor de
tijdige bestelling van de betreffende
bloemsoorten en de eventuele benodigde
zakken tuinaarde.

Zelf aan de slag

Op zaterdag 8 oktober gaat u zelf aan de
slag en worden de boomspiegels
omgetoverd tot nette mini tuintjes.

Doet u mee?

Bent u begaan met de bomen die bij u in
de straat staan en bent u bereid te
participeren in het onderhouden van een
boomspiegel?
Meld u dan aan bij de werkgroep Groen
van Duurzaam Montfoort via
afval@duurzaammontfoort.nl.
Graag ontvangen zij uw aanmelding voor
12 september a.s.
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Afvalkalender september 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).
Let op: de weergegeven datum voor oud papier en karton geldt voor Montfoort.
De actuele data voor ophalen van oud papier en karton in Linschoten vindt u op
www.oudpapierlinschoten.nl.
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Oud papier Restafval
en karton

Groente-, fruit-,
tuinafval en
etensresten

Plastic, metaal
en
drankenkartons

Snoeiafval

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)
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
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

