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Een woord van de (nieuwe) voorzitter 
 
Datum : 30 april 2021 

Van de (nieuwe) voorzitter, 

Hoewel de wereld soms verlamd lijkt door de coronapandemie, zijn de 
meeste ondernemers volop actief. Onze lokale horeca- en detailhandel-
ondernemers zijn door de lockdown wel hard geraakt, en moeten er alles 
aan doen om de schade zoveel mogelijk te beperken. Het licht aan het 
einde van de tunnel komt in zicht. Laten we hopen dat na de vaccinatie 
de winkels en horeca weer snel normaal open kunnen. 

De overige ondernemers in Montfoort en Linschoten vinden vooral in 
meer of mindere mate beperkingen bij de uitvoering van werkzaamheden 
en projecten. Werknemers moeten vaker getest worden, en in dat kader 
heeft het Ondernemersfonds ook bijgedragen aan de komst van een 
snelteststraat op Willeskop.  

In deze nieuwsbrief zijn weer diverse activiteiten van het 
Ondernemersfonds beschreven, en zaken die mogelijk gemaakt zijn voor 
en door ondernemers uit Montfoort en Linschoten. Deze initiatieven 
komen van onderaf door de verschillende ondernemersverenigingen en 
bedrijvenverenigingen die Montfoort en Linschoten kent. Door deze 
werkwijze worden de gelden efficiënt ingezet voor nuttige zaken. 



                             Nieuwsbrief april 2021 

Het Ondernemersfonds Montfoort/Linschoten bestaat inmiddels vijf jaar, 
en heeft haar bestaansrecht duidelijk bewezen. Ook een in 2020 
gehouden enquête/tevredenheidsonderzoek heeft dat bevestigd. Veel 
zaken zijn bereikt en uitgevoerd, waaronder Montfoort Werkt, glasvezel 
(waarvan iedereen in de coronapandemie extra profijt heeft) en diverse 
verbeteringen en activiteiten in binnenstad en bedrijventerreinen.  

Ook voor de komende vijf jaar heeft het Ondernemersfonds diverse 
plannen voor de korte en de lange termijn. Daarmee draagt het 
Ondernemersfonds bij aan een zo goed mogelijk ondernemersklimaat. 
De stad en de inwoners van Montfoort en Linschoten profiteren daar ook 
direct en indirect van. Zowel door activiteiten als ook werkgelegenheid 
dichtbij. 

De eerste vijf jaar van het Ondernemersfonds is Marius Rutges voorzitter 
geweest en hij heeft het Ondernemersfonds, samen met de andere 
bestuursleden, vorm gegeven en voort gedreven. Het voorzitterschap is 
nu  sinds eind maart 2021 door Marius overgedragen aan mijn persoon. 
Velen zullen mij kennen als ondernemer, advocaat, en als bestuurder in 
diverse Montfoortse organisaties.  

Rest mij Marius van harte te bedanken voor zijn jarenlange 
inspanningen. Veel is aan hem te danken. En ik hoop dat ik nog 
regelmatig een ‘bakkie koffie’ kan doen met Marius, om van zijn inzichten 
en kennis gebruik te maken. 

Voorzitter Ondernemersfonds Montfoort/Linschoten 

Jacco van Lint 
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Corona snelteststraat Montfoort 
  

Vanaf najaar 2020 tot 1 maart 2021 is er op 
Willeskop een goed georganiseerde snelteststraat 
actief geweest. Via het Ondernemersfonds heeft de 
BV-M 500 testen voor de werknemers van leden 
(deels) gesponsord. Door deze bijdrage zijn er 
weinig productie-uren verloren gegaan. Ook  
BV-Oudewater heeft volop gebruik gemaakt van 
deze snelteststraat. 

TechnoHUB Woerden 
 
Tijdens de lockdown is in voorjaar/zomer 2020 de TechnoHUB Woerden 
professioneel ingericht. Ook het Ondernemersfonds (via de BV-M) heeft 
hieraan bijgedragen. Een mooi team Montfoortse bedrijven heeft verder 
mee gesponsord in natura, via personeelsinzet en door het leveren van 
materiaal. Er staat nu een prachtige TechnoHUB waar kinderen, 
jongeren en zij-instromers het hele jaar door kunnen ervaren hoe gaaf en 
vernieuwend een toekomst in de techniek en bouw is.  
Zie ook www.technohub.nl. 
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Wijziging verkeersstromen centrum 
 
Door de gemeenteraad is het nieuwe ‘Uitvoerigsprogramma Binnenstad’ 
voor het centrum van Montfoort goedgekeurd. De Winkeliersvereniging 
(lid van het Ondernemersfond) had en heeft ernstige bezwaren tegen 
een aantal van de voorgenomen wijzigingen. Het oostelijk deel van het 
centrum wordt lastig te bereiken voor autoverkeer. De afwikkeling van de 
vrachtauto’s die voor bevoorrading van de diverse winkels en horeca 
moeten zorgen is ook zeer onduidelijk.  
 
De Winkeliersvereniging heeft door Goudappel Coffeng een rapport laten 
opstellen waarin de mogelijke gevolgen voor de ondernemers worden 
geschetst. Dit rapport is voor het College en de gemeenteraad geen 
reden geweest om het plan aan te passen. De Winkeliersvereniging 
verwacht de nodige problemen en beraadt zich hoe nu verder, en zal 
input blijven leveren teneinde de nadelige gevolgen voor ondernemers 
onder de aandacht te blijven brengen en oplossingen te bieden. 

Corona in de winkelstraat 

Veel winkels en horeca bedrijven hebben 28 april hun deuren weer 
(gedeeltelijk) mogen openen. Daarom leggen de leden van de 
Winkeliersvereniging de rode loper uit en staan er pilaren met ballonnen 
bij de ingang van de winkels.  
 
De leden willen iedereen bedanken voor de 
steun gedurende de lockdown. Bij besteding 
van €15,00 ontvangt de consument een bon 
voor een lekker kopje koffie of thee (to go) bij 
de horeca in Montfoort. 
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Onderzoek door Locatus 

De Winkeliersvereniging heeft door Locatus een rapport laten opstellen 
waarbij de toekomst van het centrum / winkelgebied is onderzocht. Het 
betreft een kwantitatieve analyse waarbij is onderzocht welk 
toekomstperspectief het winkelgebied in Montfoort heeft. De impact van 
de huidige coronapandemie is daar, voor zover mogelijk, in 
meegenomen.  
 
De bedoeling is om na de huidige beperkende maatregelen met 
stakeholders om tafel te gaan zitten en een gerichte toekomstvisie op te 
stellen. Met Wethouder Ten Hagen is afgesproken de uitkomst van het 
rapport te delen om het hiervoor geschetste traject in samenwerking met 
de gemeente vorm te geven. 

Het Toeristisch Informatie Punt (TIP) Montfoort 

Vanuit de Winkeliersvereniging hebben wij ook voor 2021 weer steun 
toegezegd aan het bestuur van de TIP. De TIP kan een belangrijke 
functie gaan vervullen voor het toerisme in Montfoort. Dit is van belang 
voor het centrum en derhalve steunen wij de TIP graag. 
 
De TIP informeert bezoekers en 
inwoners van Montfoort over de 
toeristische mogelijkheden in en 
rondom Montfoort. Daarnaast is 
het mogelijk om via de TIP een 
arrangement te boeken om één of 
meerdere dagen in Montfoort en 
omgeving te verblijven. De TIP is 
gevestigd in De Knoperij. 
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Vliegende start voor Ondernemersvereniging 
Linschoten 
 
Ondernemersvereniging Linschoten heeft een “vliegende” start gemaakt.  
Vanaf de oprichting zijn diverse projecten in werking gezet om het 
bedrijfsklimaat zo goed mogelijk te maken in de breedst mogelijke zin. 
 
Sinds de oprichtingsvergadering bestaat het bestuur uit 5 personen: Arie 
Belo (voorzitter), Dirk de Vries (penningmeester), Eric Jan Hagoort 
(secretaris), Jeroen Scherpenzeel (algemeen lid), Gerwin van der Vaart 
(algemeen lid). 
 
Elektrische deelauto – In samenwerking met Renault dealer Hans 
Jongerius uit Woerden gaat Ondernemersvereniging Linschoten een 
elektrische deelauto in Linschoten neerzetten. Ondernemersvereniging 
Linschoten heeft een presentatie gehad vanuit Renault Nederland over 
hun speciale divisie hiervoor: R-mobility. Zij zijn helemaal ingericht op 
elektrische deelauto’s, inclusief app om te reserveren. 
Ondernemersvereniging Linschoten heeft een locatie op het oog en is 
momenteel met de gemeente bezig om te kijken of hiervoor goedkeuring 
gekregen kan worden. 
 
Lantaarnpaal banners – Langs de doorgaande wegen in Linschoten wil 
Ondernemersvereniging Linschoten bannersystemen op de 
lantaarnpalen gaan hangen. Diverse evenementen kunnen hierdoor 
extra onder de aandacht gebracht worden. Ook komt er een 
welkomsbanner voor de toeristen te hangen aan de entree’s van het 
dorp. Het was even wachten, want de gemeente was bezig met de 
overname van de lantaarnpalen. Nu dit geregeld is kunnen er verdere 
stappen gezet worden. 
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AED’s – Gezond Linschoten (onderdeel van stichting LiBel) heeft tijdens 
de afgelopen clubkas campagne een donatie gekregen van de 
Rabobank. Deze donatie is bestemd voor de aanschaf van AED’s in de 
buitengebieden rondom Linschoten. Er zijn namelijk nog veel gebieden 
waar de gewenste aanrij tijd van 6 minuten lastig te realiseren is. 
Ondernemersvereniging Linschoten heeft besloten om hierin te 
ondersteunen en de aanschaf van 2 AED’s mogelijk te maken. 
 
Verlichting kerktoren – Jaren geleden is door mannenkoor Zanglust 
verlichting geplaatst op de kerktoren van de Janskerk. De huidige 
lampen moeten regelmatig vervangen worden en dat gaat te veel geld 
kosten. Ondernemersvereniging Linschoten heeft toegezegd om het 
onderhoud van de lampen van het mannenkoor over te nemen. De 
huidige lampen zullen vervangen worden door led-lampen. Deze lampen 
gaan langer mee en verbruiken minder energie. 
 
Vervangen bedrijfsborden – De huidige bedrijfsborden die bij de entree 
van Linschoten staan moeten worden aangepast, zodat alle bedrijven 
goed gevonden kunnen worden. Tegelijkertijd is Ondernemersvereniging 
Linschoten ook aan het kijken of de uitstraling een upgrade kan krijgen. 
 
Roefeldag – De Roefeldag staat nu gepland voor volgend jaar. Dan 
hoopt Ondernemersvereniging Linschoten dat de hoogste klassen van 
de basisscholen kennis kunnen maken met de bedrijven op het dorp. 

 
 
 
 
 
 
 



                             Nieuwsbrief april 2021 

Website Montfoort Werkt! 
 
 
Montfoort Werkt is voor veel bedrijven werkzoekenden een waardevol 
platform. Op het platform zijn niet alleen betaalde banen te vinden maar 
kan je ook een stage of vrijwilligerswerk vinden. In de coronapandemie 
heeft Montfoort Werkt beter gepresteerd dan ooit. Voor de nieuwe 
vrijwilligerspagina met SWOM was zelfs een vacaturestop nodig. 
 
De cijfers over 2020:  
• 21.149 unieke bezoekers. 
• 388 sollicitaties verstuurd. 
• Meer dan 42 succesverhalen. 

Kijk voor meer informatie omtrent het platform op www.montfoortwerkt.nl

http://www.montfoortwerkt.nl/

