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Onderstaande activiteiten hebben met inzet en 
bijdrage van het Ondernemersfonds kunnen 
plaatsvinden.  

Presentatie Ondernemersfonds aan 
afgevaardigden van het college en de raad 

Datum : 12 maart 2020 

In de overeenkomst van 17 november 2015 met de Gemeente Montfoort 
is overeengekomen om in het vijfde jaar een evaluatie over het 
functioneren van het Ondernemersfonds te laten plaatsvinden.  
Naar aanleiding van deze afspraak heeft er op 12 maart j.l. door het 
bestuur van het Ondernemersfonds een presentatie plaatsgevonden aan 
afgevaardigden van het college en de Raad. 
In de presentatie is duidelijk weergegeven hoe en met welke resultaten 
het Ondernemersfonds de afgelopen vijf jaar heeft gefunctioneerd. 
Na uitleg en toelichting over de inhoud van de presentatie door het 
bestuur van het Ondernemersfonds, werden er de nodige vragen gesteld 
en opmerkingen gedaan door de afgevaardigden van de Raad en het 
college. 
De conclusie van deze bijeenkomst was dat zij eenduidig van mening 
waren dat het Ondernemersfonds zijn doelstellingen, vastgelegd in 
bovengenoemde overeenkomst, heeft waargemaakt en een positieve 
bijdrage heeft geleverd aan de samenleving van Montfoort en 
Linschoten. 

Voorzitter Ondernemersfonds Montfoort/Linschoten 
M.W.J. Rutges 
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Ondernemersvereniging Linschoten is een feit! 
 
Arie Belo, Erik Kaper en Eric Jan Hagoort 
hebben op 11 februari als t i jdel i jke 
bestuursleden hun handtekening gezet onder 
de oprichtingsakte bij Notariskantoor Kuiper 
te Oudewater. Hiermee kan er door de 
L i nscho tense bed r i j ven vo lwaa rd ig 
m e e g e d a a n w o r d e n i n h e t 
Ondernemersfonds Montfoort/Linschoten. 

De doelstellingen van de vereniging zijn: 

• Samenbrengen van de Linschotense bedrijven. 
• Promoten van de Linschotense bedrijvigheid. 
• Vertegenwoordiging van Linschotense bedrijven bij de gemeente. 

De eerste begroting met een aantal leuke projecten is ingediend bij het 
Ondernemersfonds en goedgekeurd. 

De volgende stap is om op korte termijn, naar alle waarschijnlijkheid half 
juli, een vergadering te beleggen en het bestuur te kiezen. Tijdens deze 
vergadering zullen ook de projecten gepresenteerd worden. 
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Aankleding binnenstad Montfoort en 
Linschoten  

De binnenstad van Montfoort en de Dorpstraat in Linschoten staan weer 
in bloei. Ondernemersvereniging Linschoten heeft in samenwerking met 
L inscho ten Na tuur l i j k , hang ing baske ts opgehangen en 
Winkeliersvereniging Montfoort heeft ook de bakken weer gevuld met 
bloemen. 

 

Foto: Paul van den Dungen 
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Opening De Knoperij Montfoort 

4 maanden lang is er hard gewerkt aan het voormalige pand van Daags 
(Blokker) aan de Keizerstraat 25 door de vrijwilligers van de SOM.  
Vrijdag 5 juni vond de opening van De Knoperij plaats. 

SOM Voorzitter Lex van Wijk: “Wat is het een mooie ruimte geworden. 
Het omvat een expositie over de geschiedenis van Montfoort, een tijdlijn, 
een wandschildering, een audio hoek, een Montfoort winkel-tafel, een 
ontmoetingstafel en een expositie van het Montfoorts Kunstenaars 
Collectief (MKC). Daarbij bieden we ook nog plek aan het Toeristisch 
Informatie Punt (TIP).  
 
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. 
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Koop lokaal campagne Winkeliersvereniging 
Montfoort 

De Winkeliersvereniging gaat een koop lokaal campagne starten. Op 7 
juli a.s. zullen alle aangesloten ondernemers gefilmd worden door het 
Montfoortse bedrijf 2 Expose. E.e.a. zal begeleidt worden door Ben 
Brand van Ben Brand Produkties eveneens uit Montfoort. 

De bedoeling is de winkelier kort in beeld te brengen en deze beelden 
snel achter elkaar weer te geven. De consument wordt dan hierin 
opgeroepen om lokaal te kopen. De bedoeling is dat e.e.a. net voor de 
start van de grote zomervakantie wordt gelanceerd. Hierbij zal de 
consument dan bedankt worden voor de steun tijdens de Coronaperiode. 
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Moederdagactie Montfoort 
  

Voor moederdag had Winkeliersvereniging Montfoort weer een leuke 
actie bedacht. Van 28 april t/m 9 mei kon het winkelend publiek een 
enveloppe met daarin tenminste 3 bonnen, van Montfoortse winkeliers, 
met een gezamenlijk bedrag van minimaal €30,00 inleveren bij DA 
Wensing & Wensing. Op zaterdag 9 mei is de trekking geweest. De 
winnares won een mooie shopper gevuld met producten van de lokale 
winkeliers. 
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Bedrijventerrein Heeswijk sinds kort beter 
vindbaar 
 
De bewegwijzering voor bedrijventerrein Heeswijk is aangepast. Door de 
nieuwe borden zijn de bedrijven op het bedrijventerrein beter te vinden. 

Foto: Marina Kemp 
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Website Montfoort Werkt! 
 
Montfoort Werkt is voor veel bedrijven en werkzoekenden een waardevol 
platform. Op het platform zijn niet alleen betaalde banen te vinden maar 
kan je ook een stage of vrijwilligerswerk vinden.  
 
De cijfers over 2019:  
• 14.470 unieke bezoekers (+27,8% t.o.v. 2018). 
• 259 sollicitaties verstuurd. 
• Meer dan 35 succesverhalen. 
• Vrijwilligerswerk in Montfoort en Linschoten toegevoegd. 
• Het platform is medio 2019 volledig vernieuwd. 
• Infozuilen in Montfoort en Linschoten ingezet voor extra promotie. 
• Voldaan aan doelstelling Raadsbesluit betreffende werken in Montfoort. 
• Bedrijvenverenigingen Oudewater en Woerden hebben naar aanleiding 

van het succes van Montfoort Werkt, dit initiatief overgenomen. 

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

Jaarverslag 2019 & prognose 2020

Het jaarverslag 2019 en de prognose voor 2020 zijn ingediend. Beide 
documenten zijn te vinden op de website van het Ondernemersfonds 
onder verslag. 

http://www.montfoortwerkt.nl/

