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Een woord van de voorzitter 
In het afgelopen jaar 2021 is veel tijd en aandacht besteed aan de verlenging/voortzetting 
van het Ondernemersfonds. De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 5 juli 
2021 met grote meerderheid voor verlenging met vijf jaar gestemd. 

Dit betekent ook dat er voor de agrarische ondernemers een subvereniging gaat ontstaan, 
omdat de restitutieregeling is afgeschaft. De restitutieregeling werkte prima, maar is 
vanwege diverse rechtszaken helaas niet meer toegestaan. Het Ondernemersfonds 
Montfoort-Linschoten heeft toegezegd de agrariërs te helpen en te ondersteunen en te 
adviseren waar mogelijk is.

Nu verlenging van het Ondernemersfonds voor de duur van vijf jaar een feit is, kunnen de 
aangesloten bedrijvenverenigingen weer hun langlopende projecten gaan opstarten en 
meerjaren-investeringen doen. Dat is heel fijn.

Het Ondernemersfonds zal dus de komende jaren zich weer verder inzetten voor en door de 
ondernemers van Montfoort en Linschoten, en dat is hard nodig, want er spelen veel zaken, 
onder meer op het gebied van duurzaamheid en arbeidsmarkt. 

Met name de arbeidsmarkt is de afgelopen maanden enorm gaan knellen, er is behoefte aan 
allerlei werknemers, zowel technisch, uitvoerend als ook ondersteunend. Projecten als 
Montfoort werkt! en ook de TechnoHUB in Woerden (die regionaal werkt, en waarbij ook veel 
Montfoortse ondernemers betrokken zijn) zijn zeer nuttig en noodzakelijk.

In deze nieuwsbrief treft u een update aan van diverse acties en activiteiten uit 2021 die 
mogelijk zijn gemaakt door het Ondernemersfonds. 

Een extra vermelding waard over de glasvezel-actie met E-fiber die mede door 
ondersteuning van het Ondernemersfonds een paar jaar geleden is gelanceerd, en in 
Montfoort als eerste gemeente in de provincie Utrecht ook volledig (ook in de 
buitengebieden) is gerealiseerd. Zie hierover verder in deze nieuwsbrief. 

Nu de corona-maatregelen sterk zijn versoepeld, zal het binnenkort ook weer mogelijk 
worden voor de diverse bedrijvenverenigingen om met leden bij elkaar te komen. Dat zal 
snel weer normaal en vertrouwd voelen.

Tenslotte houden de recente gebeurtenissen in Oekraïne ons ook bezig. Zowel persoonlijk 
als zakelijk kan dit ons raken. Het Ondernemersfonds heeft begin maart een sterke impuls 
gegeven voor de actie “Montfoort Hulp Oekraine”. Dat wordt nu breed in de gemeenschap 
opgepakt. Ook hiervoor geldt, net als voor het Ondernemersfonds, voor 
bedrijvenverenigingen en ondernemers zelf: Alleen kan je iets, samen kunnen we veel meer!

Jacco van Lint

Voorzitter vereniging Ondernemersfonds Montfoort-Linschoten 
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Montfoort en Linschoten geheel voorzien van glasvezel 
Na een periode van ongeveer tweeëneenhalf jaar kon op donderdag 28 oktober 2021 
geproost worden op het heugelijke feit dat Montfoort en Linschoten zijn voorzien van een 
gloednieuw glasvezelnetwerk. Samen met wethouder Ivo ten Hagen plaatste Eric Vos (E-
Fiber) symbolisch de laatste steen terug in de grond. Deze steen is speciaal ontworpen, als 
dank voor de fijne samenwerking en de goede afloop.  
  
Glasvezel speelt in op de groeiende vraag naar data en biedt een nieuwe vrijheid. Het E-
Fiber netwerk is een open netwerk met meerdere aanbieders waardoor gebruikers zelf 
kunnen bepalen bij wie ze internet, televisie en telefonie afnemen. Met dit 
nieuwe glasvezelnetwerk zijn Montfoort en Linschoten helemaal klaar voor de toekomst! 
  

TechnoHUB in Woerden 
TechnoHUB is een leeromgeving waar basisschoolleerlingen, middelbare scholieren en mbo-
studenten kennis krijgen van de nieuwste technieken. Door de ruime leeromgeving en 
nieuwste technische machines krijgen ook medewerkers van bedrijven en zij-instromers de 
kans om zich hier verder te ontwikkelen.

Bij TechnoHUB worden lessen  gegeven in onder meer motorvoertuigen en logistiek, 
installatie en elektrotechniek, bouw, wonen, interieur, metaal, mechatronica en robotica. Door 
het aanbieden van technisch onderwijs in de TechnoHUB proberen we om de  instroom van 
leerlingen in het technisch onderwijs te bevorderen.  

TechnoHUB is in 2020 professioneel ingericht en het 
Ondernemersfonds heeft hier via de BV-M aan 
bijgedragen.
 
Kijk voor meer informatie op: www.technohub.nl
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Techniek in de tent 
Op vrijdag 9 juli organiseerde Stichting Woerdense Techniek 
Talent (WTT) in samenwerking met STAM, Veenbrink RVS en 
het Ondernemersfonds Montfoort-Linschoten, de 2e editie van 
Techniek in de Tent in het stadspark van Montfoort. 

Op deze manier konden de kinderen van groep 7 en 8 ervaren 
hoe leuk en interessant   werken in de techniek kan zijn. De 
kinderen gingen onder schooltijd in en rond de grote STAM tent 
aan de slag met diverse projecten waaronder: vogelhuisje 
bouwen, robots programmeren, banden verwisselen, toilet 
aansluiten, elektromotor maken, mozaïeken, metselen, 
installatietechniek en autotechniek. 

Wijziging verkeersstromen centrum Montfoort 
In juli is het nieuwe verkeerscirculatieplan voor het centrum van Montfoort inwerking 
getreden. Vanaf dat moment zijn verschillende rijrichtingen in het centrum gewijzigd. 
 
De leden van Winkeliersvereniging Montfoort (lid van het Ondernemersfonds) hebben 
ernstige bezwaren tegen een aantal van de wijzigingen. Het oostelijk deel van het centrum is 
door de wijzigingen lastig te bereiken voor autoverkeer, de nieuwe situatie in de binnenstad 
is onveilig en onduidelijk. Daarnaast heeft het bevoorradingsverkeer moeite met het 
bevoorraden van de winkeliers.

Het bestuur van de Winkeliersvereniging heeft inmiddels diverse overleggen met de 
gemeente achter de rug waaruit blijkt dat de gemeente niet eerder dan komende zomer wil 
gaan evalueren.
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Winkeliersvereniging Montfoort 

Spaaractie voor Montfoortse shopper 
Van 3 september tot het einde van 2021 kon er bij de Montfoortse winkeliers gespaard 
worden voor een Montfoortse shopper. Tegen inlevering van een envelop met daarin 3 
kassabonnen van verschillende Montfoortse winkeliers kon de shopper, met daarop 
afbeeldingen van Montfoort, opgehaald worden. 

Welkom Thuis Festival
In het weekend van vrijdag 3 en zaterdag 4 september was het ‘Welkom Thuis Festival’ in 
het centrum van Montfoort. Het festival werd georganiseerd door Winkeliersvereniging 
Montfoort om de klanten welkom thuis te heten na de zomervakantie. 
 
Tijdens het festival hadden de winkeliers de rode loper voor de deur liggen, hingen de 
kioskvlaggen uit, waren er mooie aanbiedingen en was er live muziek van Slagkracht in het 
centrum.

Nomineer je lokale held! 
Eind 2021 stelde Winkeliersvereniging Montfoort op haar Facebookpagina de vraag ‘Wie is 
jouw lokale held?’. Deze vraag leidde tot veel enthousiaste reacties. Voor de te kiezen lokale 
held stonden twee goed gevulde tassen klaar. Eén van deze tassen mocht de ‘held’ 
weggeven aan iemand die het volgens de ‘held’ goed kon gebruiken! 
 
Als winnaar kwam Jeanette Rekers uit de bus omdat zij klaar staat voor iedereen in 
Montfoort. 
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Ondernemersvereniging Linschoten 

AED Linschoten 
Op 28 juni 2021 werd door buurtbewoners van de Cattenbroekerdijk en Gezond Linschoten 
de nieuwste AED onthult. Ondernemersvereniging Linschoten heeft hierdoor een mooie 
bijdrage kunnen leveren om de buitengebieden ‘hartveiliger’ te maken.

Elektrische deelauto 
Op 24 september 2021 is de elektrische deelauto in Linschoten in gebruik genomen. Na 
korte toespraken van Arie Belo (voorzitter van Ondernemersvereniging Linschoten), 
wethouder Ivo ten Hagen en Brian Kleij (Autobedrijf Hans Jongerius) werd de elektrische 
Renault Zoë door hen en Casper Schrijver (idee aanbrenger) onthuld. 

Linschoters kunnen de elektrische Renault Zoë tegen een kleine vergoeding lenen. Om 
gebruik te maken van de deelauto dient men zich online te registreren. Daarna kan de auto 
via een app gereserveerd, ontgrendeld en afgesloten worden. 
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Metaalwerk Arie Belo BV in de IJsselbode  
In de IJsselbode van 6 juli 2021 verscheen een mooi stuk over het bedrijf: Metaalwerk Arie 
Belo BV uit Linschoten, geschreven door Sjoukje Dijkstra. 
 
Het bedrijf is al 35 jaar een begrip in Nederland en Arie Belo was in 2020 betrokken bij de 

oprichting van de Ondernemersvereniging Linschoten.
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Montfoort Werkt bestaat 5 jaar 
Montfoort Werkt vierde in 2021 haar 5-jarig jubileum. Via de website wisten veel 
Montfoortenaars al een baan te vinden in eigen stad, met als topprestatie 54 Montfoortse 
succesverhalen in één jaar tijd. 

Het platform streeft verschillende maatschappelijke doelen na, waaronder het reduceren van 
woon-werkverkeer en het bevorderen van sociale cohesie en de lokale economie in de stad.

Voor werkzoekende die het lastig vinden om een motivatiebrief te schrijven of moeite hebben 
met een sollicitatiegesprek, zijn er ook ‘direct aan de slag-functies’. Bij deze vacatures hoeft 
de werkzoekende enkel zijn gegevens achter te laten! Het bedrijf waar is gereageerd neemt 
vervolgens contact op en spreekt af wanneer de werkzoekende kan komen werken. Het gaat 
hierbij om een ‘proefperiode’ waarin de werkzoekende tijdens het werk kan laten zien of het 
werk bij hem past.


