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VERKEERSCAMPAGNE 
In de kernen Nieuwkoop, Nieuwveen en 
Langeraar hangen de komende weken 
posters om aandacht te vragen voor de 
juiste maximumsnelheid. Verschillende 
kinderen uit de drie kernen staan 
dapper op de foto om de automobilisten 
te wijzen op hun snelheid!  

Door bekenden op de posters te 
zien, beseffen we ons nog meer hoe 
belangrijk het is om ons aan de juiste 
snelheid te houden. We doen het 
voor ons buurmeisje dat naar school 

fietst, de buurman die naar 
de supermarkt 
loopt of onze 
opa die veilig wil 
oversteken. Je komt 
bijna altijd wel een 
bekende tegen. Zo 
houden we de dorpen 
veilig voor en met 
elkaar! Met dank aan alle 
enthousiaste kinderen die 
mee hebben gewerkt aan 
deze campagne!
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POSITIEVE ENERGIE IN WOERDENSE VERLAAT

Na twee jaar lang digitaal bijeenkomen 
was er veel belangstelling voor de 
Algemene Ledenvergadering (ALV) 
van de dorpsraad Woerdense Verlaat. 
Er waren meer dan 100 inwoners. 
Burgemeester Robbert-Jan van Duijn en 
wethouder Gerben van Duin maakten 
ook van de gelegenheid gebruik om zelf 
weer met inwoners in gesprek te gaan. 
Beiden benadrukten dat de inwoners 

er niet alleen voor staan. Van Duin:  
“Ik beloof u, we doen dit samen.” 
 
De onderwerpen op de agenda waren: 
de jaarrekening, de bouwplannen op 
het oude Van Oudenallen terrein, de 
plannen van de gemeente om voor 
2050 aardgasvrij te zijn en de situatie 
met betrekking tot windmolens en 
zonnevelden in Woerdense Verlaat.  

Na het bekrachtigen van de jaarrekening 
en de vorige ALV presenteerde architect 
Henk van der Laan de verschillende 
nieuwbouwplannen voor het Van 
Oudenallen terrein. 

Daarna was het de beurt voor Cor ’t Hooft, 
de secretaris van de dorpsraad, om de 
onderwerpen de transitievisie warmte en 
de grootschalige energieopwekking te 
presenteren. De inwoners hadden veel 
vragen, kwamen met eigen voorstellen 
en dachten ook goed mee. Ondanks de 
enkele kritische geluiden is er het besef 
dat er stappen moeten worden gezet. Op 
de vraag van Eric Molenaar, de voorzitter 
van de dorpsraad, of Woerdense Verlaat 
een voorbeeldwijk wil zijn op weg naar 
aardgasvrij gingen er veel handen de 
lucht in. Een mooi signaal van vertrouwen 
naar de dorpsraad en de gemeente.
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 GEMEENTE NIEUWKOOP

info@nieuwkoop.nl
www.nieuwkoop.nl
Facebook: gemeentenieuwkoop
Twitter: gemnieuwkoop
Instagram: @gemeentenieuwkoop
Telefoon: 14 0172
Bereikbaar: ma t/m do van 8.30 tot 17 uur en  
vr van 8.30 tot 13.00 uur
Postbus 1, 2460 AA Ter Aar

 OPENINGSTIJDEN
ma t/m do 8.30 – 17.00 uur, do van 17.45 tot 20.00
en vr 8.30 – 13.00 uur
Bezoekadres: Teylersplein 1, 2441 LE Nieuwveen
Klant Contact Centrum: op afspraak via 
www.nieuwkoop.nl of tel. 14 0172

 MILIEUSTRAAT
Ampèrestraat 4, Nieuwveen
Milieustraat open op maandag, woensdag, 
vrijdag en zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur
Maak van tevoren een afspraak via 
www.nieuwkoop.nl of tel. 14 0172

 MELDINGEN
Openbare ruimte: www.verbeterdebuurt.nl
Overige meldingen: www.nieuwkoop.nl (of 14 0172)
Urgente meldingen openbare ruimte buiten 
kantoortijden: bel. 0172 521188
Zeer dringende klachten buiten werktijden of bij 
acuut milieugevaar bel 0900 8844

 NIEUWKOOP NIEUWS
Uitgave: Gemeente Nieuwkoop
E-mail redactie: communicatie@nieuwkoop.nl
Realisatie: Skrid Media BV
Drukwerk: Drukkerij Holland BV
Verspreiding: Bezorging Maasstad BV
Klachten of opmerkingen over de verspreiding?
info@skridmedia.nl of 088 5062301
of via www.nieuwkoop.nl (meldingen)

U ontvangt dit blad op woensdag of 
donderdag in de oneven weken.

NIEUWKOOP NIEUWS PER 
MAIL ONTVANGEN? 
Schrijf u in op  
www.nieuwkoop.nl/nieuwkoop-nieuws.

U ontvangt het blad dan al eerder.

OPENINGSTIJDEN ROND DE FEESTDAGEN
Gemeentehuis
Op Goede Vrijdag 15 april, Tweede Paasdag 18 april, Koningsdag 27 april en 
Bevrijdingsdag 5 mei is het gemeentehuis gesloten.

Milieustraat
Goede Vrijdag 15 april en zaterdag 16 april is de Milieustraat open. 
Tweede Paasdag 18 april, Koningsdag 27 april en Bevrijdingsdag (5 mei) is de 
Milieustraat gesloten.

Cyclus 
Op Goede Vrijdag haalt Cyclus gewoon het papier op. Woensdag 27 april 
(Koningsdag) halen zij geen afval op, dat verschuift naar 30 april. Kijk in de 
digitale afvalkalender voor de aangepaste inzameldagen. U kunt de digitale 
afvalkalender raadplegen via www.cyclusnv.nl of download de gratis app voor 
iOS en Android.

INNOVATIEF NIEUWKOOP
De V.O.N. (Verenigde Ondernemers 
Nieuwkoop) houdt donderdag 21 
april een avond in het TechniekHuis, 
Teddingtonweg 2 in Nieuwkoop 
waar Innovatief Nieuwkoop zich 
presenteert. De avond is bedoeld voor 
alle bedrijven uit de gemeente om meer 

te leren van andere ondernemers over 
innoveren en klimaat positief bezig 
zijn. Ook krijgt u informatie over de 
TechNiChallenge. 
Ondernemers kunnen zich aanmelden 
voor deze avond via de website: 
www.vonieuwkoop.nl/agenda.

ONTDEK DE TECHNICHALLENGE EN 
RED NEDERLAND!

Zaterdag 23 april houdt het 
TechniekHuis aan de Teddingtonweg 2 
in Nieuwkoop een Open Dag. Iedereen 
is welkom. Van 10 tot 15 uur bruist 
het van de activiteiten. Ervaar de 
TechniChallenge. Wie binnengestapt 
in deze ruimte, betreedt een 
onderwaterwereld; een wereld zoals 
hij eruit ziet als we niet ingrijpen in de 
klimaatverandering. 
Binnen in deze ruimte bevinden zich 19 
verschillende stations met activiteiten 
gericht op duurzame energie. Daarnaast 
zijn er workshops en kraampjes 
van lokale ondernemers die meer 
informatie geven over duurzame 

oplossingen. Ontdek de werking van een 
warmtepomp, informeer naar zonne-
energie of ervaar de voordelen van 
balansventilatie. Kan allemaal. Ook is het 
mogelijk tussen 12 en 14 uur kennis te 
maken met een VR bril, durf jij over die 
plank heen te lopen? 

Meer informatie: 
www.techniekhuisnieuwkoop.nl.

Foto’s Techniekhuis
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UP-TO-DATE BLIJVEN? 
Kijk regelmatig op www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad voor de actuele agenda van de gemeenteraad

NIEUWS 
UIT DE 
RAAD

MENINGSVORMENDE RADEN 21 APRIL 
Donderdagavond 21 april om 20.00 uur is er 1 menings-
vormende raad. In deze vergadering worden nog geen 
besluiten genomen; dat gebeurt 12 mei in de besluitvormende 
raadsvergadering. Naast de gebruikelijke agendapunten 
zoals opening, vaststellen agenda en dergelijke staan, 
naar verwachting, de volgende onderwerpen op de 
conceptagenda: 

• Vaststelling bestemmingsplan Bosweg 1A Woerdense Verlaat
• Aanvraag verklaring van geen bedenkingen voor natuur in  
 de Meijegraslanden

Wilt u de agenda en de vergaderstukken inzien, wilt u 
inspreken bij de vergadering en/of live meekijken? Kijk dan 
op www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad.

Alle fractieassistenten namen ook afscheid; een aantal van hen komt terug als raadslid of 
fractieassistent, van links naar rechts: Mariska van Buren, Tom van den Braak, Gerrit Splinter, 
Bas Oostwouder, Joke van Boxtel, Rowan van Leeuwen, Aat van Putten, Glenn Fransen, Jop 
van der Pijl, Wilma Vermeulen, Lise Domburg, Romy van Dijk, Dyanne Metzelaar en Jan Dirven. 
(op de foto ontbreken Henk Bakker, Saskia van der Drift, Larissa Baartman, Natascha van 
Engeldorp Gastelaars, Arnold van der Lee, Marcel Touw en Albert Bloed).

Vertrekkend raadslid Elias van Belzen 
ontving een koninklijke onderscheiding; 
hij was vanaf 22 november 2007 lid van de 
gemeenteraad in Nieuwkoop.

Door de gemeenteraadsverkiezingen nam de oude gemeenteraad op 24 maart afscheid van 11 raadsleden (van links naar rechts): 
Berry Dors, Kees Egberts, Nick Draper, Arie van Wijk – burgemeester – Elias van Belzen, Bianca Verhage, Donja Kooman, Jan Hardenberg 
en Wilfred Geerlof (op de foto ontbreken Kees Hagenaars en Brent Wijshijer)
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GROTE STAPPEN IN DE ONTWIKKELING VAN DE 
CENTRUMLOCATIE NIEUWVEEN
Op 24 februari 2022 stelde de gemeenteraad het 
bestemmingsplan Weteringplein vast. In het bestemmingsplan 
staat hoe het gebied gebruikt mag worden en is nodig 
om een vergunning te krijgen om te mogen bouwen. Het 
bestemmingsplan ligt nu ter inzage met de mogelijkheid voor 
het indienen van beroep bij Raad van State. 

U kunt het bestemmingsplan Weteringplein vanaf donderdag 7 
april tot en met woensdag 18 mei 2022 inzien op 
www.ruimtelijkeplannen.nl  en in het Klant Contact Centrum, 
Teylersplein 1 in Nieuwveen.  

Ontwerp van het gebouw 
Architectenbureau Atelier Dutch werkt op dit moment hard 
aan het ontwerp wat is gebaseerd op de uitkomsten van het 
participatietraject met de inwoners van Nieuwveen. Hierbij 
wordt onder andere zorgvuldig gekeken naar de zogenaamde 
‘beeldkwaliteit’ zoals materiaalgebruik, dakvormen en 
balkons. Zodra het ontwerp definitief is start het traject 
voor de Omgevingsvergunning (bouwvergunning) en de 
selectieprocedure voor een aannemer.  

Inrichting buitenruimte
Bij de inrichting van de buitenruimte kijken we naar gebruik 
van materialen, de inrichting van het nieuwe dorpsplein 
en hoe de oude plataan het beste tot zijn recht komt. 
De hoofdtoegang voor de nieuwe woningen komt bij de 
huidige ingang van Ipse de Bruggen, de Viergang. Zodra het 
bestemmingsplan onherroepelijk is passen we de Viergang 
hiervoor aan.

Naamgeving project
WSN en de gemeente hebben gekozen voor de naam 
Weteringplein. Enkele inwoners uit Nieuwveen hebben een 
andere naam voorgesteld. Binnenkort volgt hierover meer 
informatie.

Woonruimteverdeling
Om in aanmerking te komen voor een woning in dit project is 
een inschrijving bij www.hureninhollandrijnland.nl een vereiste. 
Wij adviseren belangstellenden dit zo spoedig mogelijk te 
doen. Naar verwachting start het adverteren in het najaar van 
2022.

Bij verhuring geldt het huurprijspeil van het jaar van 
oplevering, naar verwachting 2024.

Beroep 
Niet eens met het bestemmingsplan? Tot en met 18 mei 
2022 kunt u hiertegen beroep instellen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Crisis- en 
herstelwet is op het bestemmingsplan van toepassing. Als u 
de uitspraak op het beroep niet kan afwachten, kunt u ook 
een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de 
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. U moet dan 
uw spoedeisende belang onderbouwen. 

Planning
Als er geen beroep wordt ingediend tegen het 
bestemmingsplan verwachten we in september 2022 te 
kunnen starten met de werkzaamheden.
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WERKZAAMHEDEN VIJVERHOFPAD 
NIEUWKOOP
Dinsdag 19 april start de firma J. 
van Ingen uit Aalsmeer met het 
opknappen van het Vijverhofpad in 
Nieuwkoop. In deze straat vervangen 
we het asfalt voor nieuwe bestrating 
(betonstraatstenen). De werkzaamheden 
duren ongeveer 3 weken. 

We gaan aan het werk tussen het 
bruggetje en de Dorpsstraat. Tijdens de 
werkzaamheden is het niet mogelijk om 
vanaf de Achterweg via het Vijverhofpad 
naar de Dorpsstraat te lopen. Ook zijn 
er tijdelijk minder parkeerplaatsen 
beschikbaar bij het Vijverhofpad.

AFSLUITING NOORDSE 
DORPSWEG
Van 11 april tot en met 20 mei 2022 
is de Noordse Dorpsweg in Noorden 
afgesloten. Visser en Smit Hanab voert in 
opdracht van Liander werkzaamheden uit 
aan het elektriciteitsnet. 
De afsluiting geldt niet voor fietsers en 
voetgangers. Kijk voor meer informatie 
op www.liander.nl.

WONINGEN BOUWEN IN TER AAR! 

Op de drie oude schoollocaties in Ter 
Aar, waar eerst de basisscholen het 
Kompas, de Vosseschans en de Fontein 
stonden, bouwen we verschillende 
soorten woningen. De scholen zijn 
inmiddels gesloopt en de locaties 
worden klaargemaakt voor de bouw. 
Enkele weken na de zomervakantie van 
2022 levert Woondiensten Aarwoude 
al de eerste woningen op. Dit zijn de 16 
sociale huurwoningen die Bolton Bouw 
bouwt. Dit jaar start ook de bouw van de 
koopwoningen. 
 
Wat voor woningen komen er? 
Op de plaats van de Vosseschans 
komen 16 comfortwoningen, ook wel 
hofjeswoningen genoemd. Bolton 
Ontwikkeling ontwikkelt op alle drie de 
oude schoollocaties het project ‘Fier 
Wonen’. Dit nieuwbouwproject bestaat 
in totaal uit 21 koopwoningen, variërend 

in prijsklasse, voor verschillende 
doelgroepen en wisselende 
woningtypes.
 
Interesse in één van de woningen? 
Wilt u op de hoogte worden gehouden? 
Voor de koopwoningen bezoekt u 
projectwebsite www.fierwonen.nl 
waar u zich kunt inschrijven voor de 
nieuwsbrief. De verkoop start 13 april. 
Drieman Garantiemakelaars uit Alphen 
a/d Rijn (tel: 0172 46080) verkoopt de 
woningen. 

De toewijzing van de huurwoningen 
verloopt via Woondiensten Aarwoude.
 
Bouw Futurahuis
Van Vliet Bouw bouwt het Futurahuis  
op de plaats van Het Kompas.  
Het Futurahuis combineert zelfstandig 
wonen met zorg op maat. Hier kunnen 

senioren die enige zorg nodig hebben 
toch zelfstandig blijven wonen. Kijk voor 
meer informatie op www.futurazorg.nl.
 
Gebied klaar maken voor de bouw 
Voordat de bouw van de koopwoningen 
en het Futurahuis start, leggen we onder 
andere riolering en kabels en leidingen 
aan. Dit noemen we ‘bouwrijp maken’. 
Een deel van het puin van de sloop 
van de scholen is achtergebleven. Dit 
gebruiken we voor de fundering van 
(bouw)wegen. Dit heeft veel voordelen: 
het is duurzaam, er zijn minder 
transporten nodig en het sloopmateriaal 
wordt hergebruikt. Zodra de woningen 
zijn opgeleverd leggen we de openbare 
ruimte rondom de woningen aan. Dit 
noemen we ‘woonrijp maken’.
 
Samen met de bouwers hebben we 
een zo veilig mogelijke route voor 
het bouwverkeer besproken. Het 
bouwverkeer rijdt zoveel mogelijk in 
één richting, zo verminderen we dat 
bouwverkeer elkaar moet passeren. Het 
bouwverkeer rijdt stapvoets door het 
dorp.
 
Volg het project via de BouwApp
Wij houden u graag zo goed mogelijk op 
de hoogte van de werkzaamheden. Dit 
doen we onder andere via de BouwApp. 
In deze app leest u de laatste stand van 
zaken:
•  Download de BouwApp gratis in de 

playstore van Google of de Appstore 
van Apple.

•  Zoek het project Ter Aar Vernieuwd 
Verbonden.

•  Voeg het project toe aan uw 
favorieten. U krijgt een melding als 
we een update plaatsen.
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SUBSIDIE ENERGIEBESPARING ALLEEN NOG VOOR HUURDERS 

Er is al goed gebruik gemaakt van 
de 70 euro subsidie voor kleine 
energiebesparende producten. Het 
budget voor de woningeigenaren is al 
op. Wethouder Gerben van Duin: “Ik ben 
enorm trots op de woningeigenaren die 
gebruik hebben gemaakt van de regeling.”
 

Huurders: maak gebruik van de 
subsidie
De gemeenteraad stelde 16 december 
extra budget beschikbaar voor de 
huurders. Dat is nog niet op. Van 
Duin: “Ik wil graag ook de huurders 
aanmoedigen om gebruik te maken 
van de regeling. De energie die niet 
wordt gebruikt, hoeft ook niet te worden 
betaald!” Alle beetjes helpen, zeker 
bij deze hoge energie- en gasprijzen. 
En met kleine maatregelen zoals 
ledverlichting, radiatorfolie en tochtstrips 
kunnen ook huurders energie besparen.
 

Advies nodig? Vraag het de 
energiecoach.
Via de website van Duurzaam 
Bouwloket (www.duurzaambouwloket.
nl/rrew-nieuwkoop) kunt u de 
energiebesparende producten online 
bestellen of de kosten van lokaal 
gekochte producten declareren. Advies 
nodig wat u het beste kunt doen? De 
energiecoaches van de gemeente 
helpen graag; woningeigenaren én 
huurders. Maak snel een afspraak via 
www.gcnieuwkoop.nl/energiecoach/
aanvragen-energiecoach. 

ONDERMIJNING IN HET BUITENGEBIED
De ligging van boerenbedrijven is 
aantrekkelijk voor criminelen. Met 
meer verwachte leegstand door de 
coronacrisis neemt de interesse van 
criminelen alleen maar toe. Zij maken 
graag misbruik van de situatie en 
bieden bijvoorbeeld veel geld om 
een loods of schuur te huren. Het 
snelle, contante geld kan misschien 
aantrekkelijk zijn, maar u loopt grote 
risico’s als er illegale activiteiten in uw 
pand plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld 
aan flinke schade aan uw pand, zoals 
doorgebroken muren, gaten in het dak 
en water- en brandschade. Maar ook 
draait u vaak op voor de kosten van 
illegaal afgetapte elektriciteit of het 
opruimen van de aangetroffen kwekerij 
of het drugslaboratorium. Met een 
beetje pech sluit de burgemeester ook 
nog uw pand. 

Bedenk altijd: u kunt maar één keer nee 
zeggen!

Komen er mensen ongevraagd 
op uw erf?
• Noteer kentekens, maak foto’s en 

onthoud hoe de mensen eruitzien.
• Vraag rond in de omgeving: wie 

kent ze? Zijn ze ook al bij de buren 
geweest?

• Overleg met de wijkagent.
• Waarschuw de WhatsApp-groep van 

de buurt.

Wilt u uw woning, bedrijfspand, schuur, 
stal of loods verhuren?
• Accepteer nooit contante betalingen, 

laat huur betalen via de bank.
• Vraag om het originele 

identiteitsbewijs en maak een foto/
kopie.

• Is de huurder een bedrijf? Vraag bij de 
Kamer van Koophandel gegevens.

• Is de huurder geen bedrijf maar 
ergens in dienst? Dan kunt u vragen 
om een werkgeversverklaring en belt 
u de werkgever ter controle.

• Maak goede afspraken met de 
huurder en leg deze vast, bijvoorbeeld:
-  De huurder krijgt pas de sleutel 

van het pand als het huurcontract 
ondertekend is.

-  Spreek af periodiek in de schuur te 
kijken.

-  De huurder mag geen nieuwe sloten 
op de schuur zetten.

-  Verbouwingen vinden enkel plaats in 
overleg.

 
En als u het niet vertrouwt?
Ziet u verdachte situaties in uw 
omgeving, herkent u de signalen die 
worden beschreven of bent u benaderd 
door criminelen? Meld dit dan bij de 
politie bij de wijkagent of via 0900-8844. 
Anoniem melden kan bij Meld Misdaad 
Anoniem via 0800-7000 of op 
www.meldmisdaadanoniem.nl. Zaken 
over het milieu, bijvoorbeeld een 
dumping van drugsafval kunt u ook 
melden via milieuklachten.nl. 

WIST U AL...
...dat er per 1 juli 2022 in elk 
huis op iedere verdieping een 
rookmelder moet hangen? 
Dit geldt al sinds 2003 voor 
nieuwbouwwoningen, maar 
gaat ook gelden voor bestaande 
woningen. Uit onderzoek blijkt 

dat het aantal dodelijke 
slachtoffers van een 

woningbrand door deze 
wetgeving met wel 
42% verminderd kan 
worden.

Maak uw huis veiliger met een 
rookmelder met 10 jarige batterij en 
levensduur! 

Wilt u meer weten? 
Kijk op rookmelders.nl
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Vaar
special

2022

Vissen
De beroepsvissers (Coöperatieve vereniging
Samenwerkende Vissers U.A.) hebben het visrecht op de
Langeraarse plassen. Sportvissen is alleen toegestaan met
een machtiging van deze vereniging. Deze kunt u aanvragen
per e-mail: info@samenwerkendevissers.nl. 

Hoe hard mag u varen 
Op beide plassen geldt een maximumsnelheid van 6 km per
uur. Dit is bijna gelijk aan wandelsnelheid. In sommige delen
mag u slechts 4,5 km/uur varen. Dit is met borden
aangegeven. 

Wilt u precies weten hoe hard u vaart? Gebruik 
dan de app digiHUD. Te downloaden in de 
Play Store of de app GPS dash free voor
Iphone gebruikers. 

Vaarvergunning Nieuwkoopse Plassen

In deze vaarspecial leest u informatie over het varen en
vissen op de Langeraarse en Nieuwkoopse Plassen. 

Nieuwkoopse Plassen
Om met een motorboot of elektromotorboot op de
Nieuwkoopse Plassen te varen heeft u een vaarvergunning
nodig. Heeft u een volg- of aanhangbootje met motor? Ook
daarvoor heeft u een vergunning nodig. 

Vissen
Vissen met de nationale vispas is op bijna al het water van
Nieuwkoop en Noorden niet toegestaan! Op de website
www.vissersverenigingnieuwkoopnoorden.nl leest u waar u
een vergunning kunt kopen. 

verbrandingsmotoren, vermogen t/m 6 PK
verbrandingsmotoren, vermogen vanaf 6,01 PK
elektromotoren

Tarieven vaarvergunning
Voor één jaar:

Voor één week, verbrandingsmotoren
Voor één dag, verbrandingsmotoren

Papeneiland
Aan het Kerkpad in Langeraar ligt sinds 2020 het
Papeneiland. Op het eiland vindt u een uitkijktoren van
ongeveer 10 meter hoog. U kunt aan de zuidwestzijde van
het eiland uw boot afmeren om een bezoek te brengen aan
het zelfreinigend openbaar toilet (ook voor mindervaliden),
de speeltuin of om even te picknicken op de ligweide. Een
mooie en unieke plek om van de Langeraarse Plassen te
genieten! 

Langeraarse Plassen
Per boot kunt u de Langeraarse Plassen op twee manieren
bereiken: vanaf het Aarkanaal via een handbediende sluis of
via de trailerhelling bij de Strooplikker in Langeraar (ter
hoogte van de supermarkt). U heeft geen vergunning nodig
om te varen met een motorboot. 

als het zicht minder is dan honderd meter; 
bij het varen over of vlakbij een visnet; 
binnen twee meter van de oever (behalve bij aanleggen
en wegvaren); 
als u daardoor schade, gevaar, golven of onnodige hinder
veroorzaakt voor de natuur, andere personen, vaartuigen
of eigendommen. 

Wanneer mag u varen 
U mag varen vanaf een half uur voor zonsopgang tot een half
uur voor zonsondergang. Nachtvaren is niet toegestaan. 
U gebruikt uw motor niet: 

€ 27,28
€ 47,25
€   4,53
€ 13,13
€   4,53

Een dag- week- of jaarvergunning vraagt u 
aan via www.nieuwkoop.nl/vaarvergunning. 
U ontvangt de vaarvergunning via uw e-mail.
Bij een controle laat u de vaarvergunning op
uw tablet, smartphone of geprint zien.
Daarnaast kunt u een dag- of weekvergunning kopen bij de
betaalautomaten nabij de Ziende- en Slikkendammersluis. 

7WWW.NIEUWKOOP.NL/VAARVERGUNNING



Waar mag u varen op de
Nieuwkoopse Plassen
Varen met motor mag alleen op de aangegeven
vaarroutes, de Kleine Polder en de Noordeinder- en
Zuideinderplas. Elektrovaren is op ter plekke
aangegeven routes wel toegestaan. Een aantal gebieden
van Natuurmonumenten is afgesloten. Hier geldt een
verbod en mag geen enkele boot varen. 
Op routes met beperkte doorvaart (met uitzondering
van de Meije en de Ziendevaart) en de elektrovaarroutes
geldt een lengte/diepte beperking. Vaartuigen die korter
zijn dan 7,5 meter en/of een diepgang hebben van
minder dan 0,70 meter mogen hier varen. 

De Nieuwkoopse Plassen 
zijn een uniek natuurgebied
Houd rekening met de planten en dieren in het gebied.
De rietkragen zijn beschermd en niet bedoeld voor
recreatie. Aanleggen mag alleen op de diverse vrije
aanlegplaatsen. Bij verschillende jachthavens zijn er
passantenplaatsen beschikbaar. Er zijn speciale
vaarroutes uitgezet om te varen met elektrisch
aangedreven boten. Het varen in gebieden waar dit
verboden is (dit is duidelijk aangegeven) kan erg hoge
boetes opleveren (€ 370). Kijk op
www.ontdeknieuwkoop.nl waar u (elektro)boten kunt
huren. 
 

Het spreekt voor zich dat u na uw verblijf op de plassen uw afval mee naar huis neemt.
U kunt uw afval ook kwijt in de afvalbakken op De Hoogt in Nieuwkoop en op de
eilandjes Schepengaten, Brampjesgat en Machinesloot. Op deze eilanden en bij de
Geitenkamp zijn ook toiletten. Bij de Gemeentevaart zuid is een drijvend toilet. Achter
alle toiletten is een lozingspunt voor chemische toiletten. Het achterlaten van vuilnis kan
een flinke boete opleveren. Op het Reghthuysplein en De Hoogt zijn watertappunten. 

Loos geen toiletwater 
U loost geen toiletwater in het oppervlaktewater, u bent zelf verantwoordelijk voor het
opvangen van uw toiletwater. Jaarlijks worden veel mensen ziek door het zwemmen in
recreatiewater. De pleziervaart die hun toiletwater loost veroorzaakt voor een deel deze
gezondheidsproblemen. Hoewel het vaak om kleine lozingen gaat is dit bij elkaar toch
een grote poel van toiletwater die vrijkomt in recreatiewater. Uiteindelijk heeft u uzelf er
ook mee, het is tenslotte uw eigen vaar- en zwemwater dat u vervuilt.  

Ontdek Nieuwkoop

Scan deze QR-code voor informatie over recreatie
en toerisme, het gebied, routes, de UIT-agenda,

eten en drinken en overnachten.

GOED OM TE WETEN

Watertappunt

Vrije aanlegplaats
Nieuwkoop centrum incl. watertappunt

Vrije aanlegplaats excl. toiletvoorziening

Vrije aanlegplaats incl. toiletvoorziening

BRTN-route: motorvaartuigen, zeilvaartuigen en roeivaartuigen

motorvaartuigen, zeilvaartuigen en roeivaartuigen

motorvaartuigen met een maximale lengte van 7,5m en een maximale diepgang van
0,7m en roeivaartuigen

elektrovaartuigen en roeivaartuigen

roeivaartuigen

afgesloten voor elk vaarverkeer

Vaargebied Nieuwkoopse plassen

Sluis

Klepstuw

Beweegbare brug

Beweegbare brug elektrisch bedienbaar

Zwemlocatie
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met een vaarbewijs te varen is 18 jaar; 
met een open boot met motor van max 7 meter te varen
is 12 jaar (maximaal vermogen vol gas 13 km/uur). Dit is
bijvoorbeeld een rubberboot met maximaal 3 pk.  
met een open motorboot die harder kan dan 13 km/uur,
maar niet harder dan 20 km/uur te varen, is 16 jaar.  

Wanneer heeft u een vaarbewijs nodig?
Voor een waterscooter, jetski of motorboot die vol gas
harder kan dan 20 km per uur of langer is dan 15 meter, is
een vaarbewijs nodig. Een opblaasbare boot met meer dan 
5 pk kan al gauw harder dan 20 km per uur. 
De minimum leeftijd om:  

Zeilen, kanoën, roeien of waterfietsen mag wel beneden de
12 jaar (boot max 7 meter, voor langer dan 7 meter geldt 16
jaar). Een zeilboot die met motor vaart is een motorboot. 

Een boot die sneller kan varen dan 20 km per uur is een
snelle motorboot. U dient zich te houden aan de regels
voor de boot en de schipper. De maximum vaarsnelheid
is 6 km per uur. Te hard varen kan u een boete opleveren
vanaf € 100,- exclusief administratiekosten.  
Zie www.vaarbewijzen.nl/boetes-op-het-water voor de
hoogte van alle boetes op het water.  
 
Wees tijdens het varen een ander niet tot last. Dat
automobilisten geen alcohol mogen gebruiken is
algemeen bekend. Dit geldt ook voor schippers op boten,
groot of klein. Overmatig drankgebruik, harde muziek of
ander wangedrag is niet toegestaan. Wat beslist niet
getolereerd wordt is een schipper met te veel drank op
en jongeren beneden de 18 jaar met alcohol op de plas.  

Kijk voor de actuele tijden op
https://www.rijnland.net/actueel/actuele-meldingen 

Vaarbewijs
Registratiebewijs
Dodemansknop (koordje moet om)
Reddingsvesten voor iedere opvarende
Minimaal een 2 kg brandblusser

Bij een snelle motorboot heeft u verplicht aan boord:

Bruggen en sluizen

*Bediening op afroep. Dit meldt u minimaal 24 uur van tevoren bij de hieronderstaande telefoonnummers. Indien u op
maandag gebruik wilt maken van de sluis/brug, graag uiterlijk vrijdag melden. 

Slikkendammersluis en brug
Ziendesluis 

071-3063191
071-3063296 of 0172-618235

Doorgang Kwakelbrug
Is uw boot hoger dan 2,80 meter dan heeft u een code nodig om het combinatieslot te kunnen openen. De code is
verkrijgbaar bij de Ziendesluis of de Slikkendammersluis. Of door te bellen naar: 06 21103938 / 06 21103937.  

GOED OM TE WETEN

070 4417600
06-55240613

Kollenbrug 
Sluis Woerdense Verlaat



WIN EEN TUINMETAMORFOSE DOOR LODEWIJK HOEKSTRA! 

Droomt u van een sfeervolle achtertuin 
met mooie bloemen en planten, die ook 
aangenaam aanvoelt in de zomer en 
waar allerlei vlinders en vogels zich thuis 
voelen? Maar is uw tuin nu grotendeels 
betegeld of verhard… En heeft u geen 
idee waar u moet beginnen of heeft u 
geen groene vingers? Goed nieuws! U 
kunt een tuinmetamorfose door Lodewijk 
Hoekstra winnen. In samenwerking met 
zijn programma ‘Lodewijks Groene Geluk’ 
geven wij een tuinmetamorfose weg, 
omdat groene en klimaatbestendige 
tuinen steeds belangrijker zijn. Niet 
alleen de winnaar, maar ook de straat 
profiteert en kan mee vergroenen! 

Tuinmetamorfose
Lodewijk Hoekstra, de bekendste en 
‘groenste tuinman’ van Nederland gaat 
samen met de winnaar op dinsdag 7 
juni 2022 aan de slag om de achtertuin 
om te toveren tot een groene en 
klimaatbestendige tuin met aandacht 
voor biodiversiteit, waterberging en het 
tegengaan van hittestress. 

‘Lodewijks Groene Geluk’
Komt u als winnaar uit de bus? Dan 
wordt uw tuinmetamorfose van A tot Z 
vastgelegd in het programma ‘Lodewijks 
Groene Geluk’. In dit programma gaat 
Lodewijk Hoekstra samen met Helga van 

Leur, weervrouw en ambassadeur van 
klimaat en duurzaamheid, op pad om 
mensen te helpen bij het vergroenen 
van hun leefomgeving. 
 
Voorwaarden en inschrijven! 
We zijn op zoek naar een betegelde en 
versteende tuin, die wel een opknapper 
kan gebruiken. Daarom hebben we een 
aantal voorwaarden opgesteld. Verdient 
uw tuin een upgrade en voldoet u aan 
de voorwaarden? Vul dan voor 24 april 
2022 het inschrijfformulier in op 
www.denkmee.nieuwkoop.nl en maak 
kans op een gratis tuinmetamorfose. 
Goed om te weten is dat we bij de 
inschrijving vragen we om een foto 
van de huidige situatie van de tuin en 
dat u drie wensen kunt doorgeven die 
mogelijk in het tuinontwerp worden 
meegenomen. 
 
Voorwaarden om voor de gratis 
tuinmetamorfose in aanmerking te 
komen: 
• U bent inwoner van de gemeente 

Nieuwkoop; 
• 60% van de tuin is verhard/betegeld; 
• Uw tuin ligt in de bebouwde kom; 
• Uw tuin heeft een maximale 

oppervlakte van 50 m2; 
• U bent 7 juni aanwezig en bent bereid 

om zelf mee te helpen; 

• U gaat akkoord met het (laten) 
aanpassen van de tuin naar een 
klimaatbestendige tuin.

• U geeft toestemming voor het gebruik 
van foto’s en video’s op gemeentelijke 
kanalen. 

• U gaat akkoord dat u deelneemt aan 
het programma ‘Lodewijks Groene 
Geluk’ en de tuinmetamorfose wordt 
vastgelegd en uitgezonden op 
televisie.

 
Keuze winnaar 
In de week van 25 april controleren 
we alle ingezonden tuinen of ze 
aan de voorwaarden voldoen. Uit de 
beoordeelde tuinen loten we 4 tuinen. 
Deze tuinen plaatsen wij op 
www.denkmee.nieuwkoop.nl zodat 
er gestemd kan worden, eigenaren 
ontvangen hiervan bericht. De tuin 
met de meeste stemmen wint de 
tuinmetamorfose.
 
De straat profiteert 
Niet alleen de winnaar van de 
tuinmetamorfose, maar ook de 
straat waarin de winnaar woont kan 
meeprofiteren. Op de dag van de 
tuinmetamorfose is een leuke straatactie 
waarin de bewoners de mogelijkheid 
krijgen om zelf ook mee te vergroenen. 

Laat u inspireren 
Heeft u uzelf niet ingeschreven, 
maar wilt u toch aan de slag met het 
vergroenen van uw tuin? 
Neem dan eens een kijkje op 
www.duurzaam-nieuwkoop.nl/natuur-en-
klimaat voor tips en inspiratie.
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ALZHEIMER CAFÉ 25 APRIL 
Het Alzheimer Café is voor iedereen 
die te maken heeft met dementie. Een 
ergotherapeut geeft informatie en tips 
om mensen met dementie zo goed 
mogelijk hun dagelijkse activiteiten 

uit te kunnen laten voeren. Het Café 
is op maandag 25 april in De Rank, 
Reghthuysplein 19 in Nieuwkoop. Het 
programma begint om 19.30 uur (inloop 
vanaf 19.00 uur). De toegang is vrij. 

Aanmelden bij Thécla Ammerlaan 
via 06 18249166 of 
T.Ammerlaan@tomindebuurt.nl is fijn, 
maar hoeft niet.



UPDATE: 
EENMALIGE ENERGIETOESLAG VOOR LAGERE INKOMENS  
Begin dit jaar informeerden wij al over 
de eenmalige energietoeslag voor 
mensen met een laag inkomen. 

De toeslag is bedoeld om de 
hoge energieprijzen enigszins te 
compenseren. Het doel was om in het 
eerste kwartaal te starten met het 
uitkeren van de tegemoetkoming. Omdat 
de informatie vanuit de Rijksoverheid 
over de uitvoering op zich liet wachten 
is dit helaas niet gelukt. Inmiddels is er 
meer duidelijkheid en zijn we aan de 
slag om alles te regelen. Helaas kost ook 
dit wat tijd. 

Wie krijgt de toeslag automatisch?
Huishoudens met een laag inkomen 
(op of net boven het sociaal minimum) 
krijgen via de bijzondere bijstand 
eenmalig een tegemoetkoming van 
ongeveer € 800 per huishouden. 
Inwoners met een bijstandsuitkering en 
inwoners met een AIO-uitkering van de 
SVB ontvangen dit bedrag automatisch. 
Zij ontvangen dit bedrag naar 
verwachting in de tweede helft van april. 
 
Wie kan een aanvraag doen en 
wanneer? 
Andere inwoners die in aanmerking 

komen, waaronder werkenden met een 
laag inkomen, mensen met een uitkering 
van het UWV, AOW-gerechtigden zonder 
of met een klein aanvullend pensioen 
en zelfstandigen met een laag inkomen, 
kunnen in het tweede kwartaal van 
2022 een aanvraag indienen bij het 
Serviceplein van de gemeente Alphen 
aan den Rijn. We streven ernaar dat u 
vanaf 1 mei een aanvraag hiervoor kunt 
doen. Zodra dit mogelijk is, informeren 
wij u via onze website en Nieuwkoop 
Nieuws. U kunt dan lezen hoe en waar 
u de aanvraag kunt doen en wat de 
voorwaarden zijn.

DENK MEE OVER DE TOEKOMST VAN ZWEMBAD DE WEL 

Zwembad De Wel is gebouwd in 
1988 en is nu 34 jaar oud. Voor de 
komende jaren staat grootschalig 
onderhoud (renovatie) gepland. Er is 
onderzoek gedaan naar de kosten van 
renovatie van het huidige gebouw en 
de kosten van nieuwbouw. Op basis 
van dit onderzoek gaat de voorkeur 
van de gemeente uit naar nieuwbouw. 
Nieuwbouw zorgt op lange termijn 
voor lagere kosten en is duurzamer. 
Renovatie blijft echter een optie tot de 
resultaten van het locatie onderzoek in 
de gemeenteraad zijn besproken. 
 
Locatieonderzoek nieuw zwembad
In ons onderzoek naar de meest 
geschikte locatie voor zwembad De Wel 
onderzoeken we drie mogelijke locaties: 
a) de huidige locatie
b) het voetbalveld van S.V. Nieuwkoop 

naast het BP-tankstation
c) een deel van het terrein van 

zwembad Aarweide. 

Wellicht komen er tijdens het onderzoek 
nog mogelijke nieuwe locaties in beeld. 
Ook deze locaties bekijken we dan 
vanuit de wensen en eisen. 

Het mogelijk kunnen combineren van 
functies van verschillende (sport)
accommodaties is een belangrijk 
onderdeel binnen het onderzoek. 
 
Denkt u ook met ons mee? 
Om de voor- en nadelen van alle 
locaties zo goed mogelijk mee te 
nemen in het onderzoek vragen we 
inwoners om met ons mee te denken. 
Dit kan via denkmee.nieuwkoop.nl. Op 
dit platform staan de drie mogelijke 
locaties verder uitgelegd. U kunt hier 
een account aanmaken (of inloggen met 

uw bestaande account). Reageren kan 
t/m 1 mei 2022. 
 
Wilt u graag meedenken, maar lukt dit 
niet via Denkmee? Neem dan contact op 
met José van der Pijl of Marie Monique 
van der Salm via telefoonnummer 14 0172.
 
Op basis van de resultaten van het 
locatieonderzoek stelt het college 
in september/oktober één van de 
locaties voor aan de gemeenteraad. 
De gemeenteraad kiest uiteindelijk de 
locatie.
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OEKRAÏNE IN NOOD, NIEUWKOOP HELPT!
De oorlog in Oekraïne heeft enorme 
gevolgen voor iedereen in Europa. 
Allereerst natuurlijk voor alle Oekraïners 
zelf. Een deel houdt kranig stand, voor 
zover mogelijk, maar honderdduizenden 
mensen zijn op de vlucht geslagen.

Hier in onze gemeente hebben we 
al vele tientallen vluchters kunnen 
opvangen, mede dankzij de inzet van 
inwoners. Er zijn ook verschillende 
organisaties, zoals kerken en 
verenigingen die meehelpen. In 
pastorieën wordt tijdelijke opvang 
gerealiseerd, in gemeentelijke panden 
en zelfs bij particulieren thuis. We 
gaan er van uit dat het tijdelijk is, maar 
ondertussen gaan er ook gewoon 
veel dagelijkse dingen door. Tussen 
de vluchtende Oekraïners zitten 
bijvoorbeeld scholieren, die online 
hun lessen nog volgen. Er zijn zelfs 
scholieren die examen willen doen. 

Via internetverbindingen kan er gelukkig 
nog veel. Daarnaast willen de mensen 
die nu tijdelijk in onze gemeente zijn 
gehuisvest aan het werk. Ook dat lukt in 
een aantal gevallen al.    

Inwoners kunnen nog steeds het beste 
helpen via de landelijke, professionele 
organisaties zoals Giro 555. Via de 
webpagina www.nieuwkoop.nl/
nieuwkoophelpt leest u meer over 
de opvang, de hulpvraag en het 
hulpaanbod.

Onderwijs voor kinderen uit Oekraïne 
Voor de gevluchte kinderen uit Oekraïne 
is het belangrijk dat zij onderwijs 
kunnen volgen. Dit noemen we ook wel 
‘educatieve opvang’. Hiervoor richten 
we aantal centrale opvanglocaties 
(nieuwkomersscholen) in, waarvan een 
bij de Buytewech scholen in Nieuwkoop. 
Een andere centrale opvanglocatie start 

in Rijnsaterwoude, bij de oude locatie 
van De Kinderarcke.
 
De kinderen die in onze gemeente 
(komen) wonen, starten afhankelijk 
van hun woonplaats in Buytewech of 
bij de Kinderarcke. Vanaf april start de 
eerste groep kinderen (tot 12 jaar) bij 
Buytewech. Deze nieuwkomersgroepen 
volgen hun eigen programma. Hierbij is 
aandacht voor spel, sport, ontmoeting, 
het bijhouden van de moedertaal en 
het aanleren van de Nederlandse taal. 
Wanneer deze groepen vol zitten 
starten er nieuwe groepen, zodat alle 
kinderen onderwijs kunnen krijgen.
 
De kinderen van 12 jaar en ouder gaan 
naar de internationale schakelklas op 
het Groene Hart Leerpark in Alphen aan 
den Rijn. Daar komt een speciale klas 
voor de Oekraïense jongeren uit de 
regio.

Volg ons op Instagram en blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de leukste evenementen en 
de actuele werkzaamheden van de gemeente Nieuwkoop.
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KEY TO SUCCES
Saskia en John van Hoeve Kazan in 
Nieuwveen hebben ‘the Key to Succes’ 
overgedragen aan Eva Rademaker-
van Klink van De Vosseburch in 
Langeraar. Sinds 1630 is dit een 
melkveebedrijf. Recente generaties 
bouwden dit uit tot een boerenbedrijf 
met 60 koeien, een flinke kaasmakerij 
aan huis, een manege en pensionstal 
met 60 paarden. Daarnaast ook nog 
een moderne bewegingsstal, een 
aantal recreatieve appartementen 
en een feest/vergaderzaal. Het is en 
blijft een familiebedrijf waarin Eva 

en haar echtgenoot alles regelen 
rondom de koeien en de kaas. Bij 
een recente kaaskeuring ontving De 
Vosseburch zelfs goud en brons voor 
verschillende kazen. Barbara en Jos 
van Klink (ouders van Eva) regelen het 
recreatieve deel van het bedrijf en zus 
Iris staat borg voor alles wat met de 
paarden te maken heeft. Daarnaast is 
er ook nog een aantal medewerkers 
in dienst.  Met veel passie en ideeën 
weten ze De Vossebucht steeds te 
innoveren. Momenteel betrekken ze nu 
basisscholen bij het boerenbedrijf door 

educatie op de boerderij te verzorgen. 
Op De Vosseburch is echt van alles te 
beleven. We wensen hen veel succes 
en zijn benieuwd aan wie Eva de sleutel 
doorgeeft.

‘In Woerdense Verlaat zijn we gestart met de ontwikkeling van een Integraal Kindcentrum (IKC). 
Op denkmee.nieuwkoop.nl kunnen inwoners van Woerdense Verlaat vanaf nu hun ideeën 
achterlaten over het stedenbouwkundig kader.



NIEUWKOOPS KOOKBOEK
Wethouder Antoinette Ingwersen 
presenteerde 1 april het eerste 
Nieuwkoops Kookboek.

De wethouder nam zelf het eerste boek 
in ontvangst en kon meteen daarna de 
eerste exemplaren overhandigen aan 
de ondernemers en vertegenwoordigers 
van belangenverenigingen in de horeca. 

Het Nieuwkoops Kookboek is bedoeld 
als steuntje in de rug voor alle 
horecaondernemers uit de gemeente 
die het in de afgelopen coronaperiode 
zwaar te verduren hadden. De 
ondernemers presenteren hun bedrijf 
en delen een recept in het boek. Dat 
resulteerde in een prachtig en smakelijk 
boek. Het boek is niet te koop, de 
deelnemende ondernemers geven dat 
aan hun klanten.

Wethouder Ingwersen: “Ik heb 
enorm veel waardering voor de 
horecaondernemers in onze gemeente 
en hoe zij met de coronaperiode zijn 
omgegaan. Met dit cadeau wil ik die 
waardering nogmaals benadrukken. 
Door alle coronamaatregelen hebben 
deze ondernemers een stuk inkomen 
gemist. Gelukkig zag ik ook veel mooie, 
creatieve ideeën ontstaan om in deze 
lastig tijd overeind te blijven. We zijn blij 
dat de horecaondernemers hun klanten 
weer kunnen verwelkomen en met het 
boek kunnen ze gratis reclame maken 
voor hun prachtige bedrijf.”

De productie van het boek is mogelijk 
gemaakt door een bijdrage van de 
gemeente Nieuwkoop uit de voorziening 
‘Nieuwkoop Herstelt’ en een bijdrage 
van Rotary Ter Aar.

BURGEMEESTER OPENT TULPENMANIA 

Door het uitpakken van een bloembol 
opende burgemeester Robbert-Jan 

van Duijn vrijdag 1 april een kleine 
tentoonstelling over de tulpenmanie van 
de zevende eeuw.

De bloembol werd hem aangeboden 
door Carolus Clusius, de botanicus die 
de tulp in de Gouden Eeuw in Holland 
populair maakte. Het had een zeer 
waardevolle Semper Augustus moeten 
zijn. Clusius constateerde echter 
dat het slechts een Primus Apriles 

was. Een 1 aprilgrapje, maar met wel 
serieuze aandacht voor de tulp. Ruud 
Snoeker hield een voordracht over de 
tulpenmanie en vertelde onder andere 
dat in vroeger tijden de tulp heel 
veel geld waard was. Dat is inmiddels 
veranderd en de tulp is een typisch 
Hollands export product geworden. 
Meer daarover is de hele maand april in 
het gemeentehuis te Nieuwveen te zien. 
(alleen tijdens de openingstijden)

De afgelopen tachtig jaar hebben tientallen 
inwoners van Nieuwkoop zich ingezet 
om de vrede en veiligheid van mensen 
te behoeden en bewaken. Deze mensen 
worden ‘veteranen’ genoemd. In het boek 
‘Veteranen uit de gemeente Nieuwkoop’ 
schreef Joep Derksen de verhalen van 23 
van deze veteranen op. Alle leerlingen van 
de groepen 8 van de basisscholen in de 
gemeente kregen een gratis exemplaar 
van dit boek. Als eerste die van de RKBS 
Antoniusschool in Noorden en PCB De 
Meent in Woerdense Verlaat.
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De officiële bekendmakingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. Wilt u berichten over uw buurt van bijvoorbeeld 
omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten per e-mail ontvangen?  Meld u dan aan bij de e-mailservice van overheid.nl.

BEKENDMAKINGEN IN HET KORT 

AANVRAGEN EVENEMENTEN & 
ACTIVITEITEN

Hele gemeente 
Collecte van 17 t/m 22-10 - Stichting 
Vrienden Hospicegroep Nieuwkoop
Nieuwkoop
Churchilllaan 43 naast - evenement BBQ 
event, 2 jul 
Weissenbruchlaan 5 - geluidhinder 23 
apr 
Nieuwveen 
Aanvraag huis-aan-huis verkoop 7 apr 
2023 - S.V. Nicolaas Boys
Langeraar 
Baljuwstraat 34 - plaatsen 
autolaadkraan, 22 apr 
Korteraar 
Korteraarseweg 66 - geluidhinder 2 jul 
Papenveer
Smidskade 18 - Vedette Botenshow 3 & 
4 sep 
Noorden 
Simon van Capelweg 52 - geluidhinder 
14 mei 
Woerdense Verlaat 
Westveensekade - 
asfalteringswerkzaamheden, 3 + 4 mei 

AFGEHANDELDE AANVRAGEN 
EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN

Nieuwveen
Blokland 37 - Bloklandfeest 5-7 mei + 
schenken alcohol + wijzigen eindtijd
Huis-aan-huis verkoop S.V. Nicolaas Boys 
15 apr
Zevenhoven
Albrechtshof 1 - braderie 7 mei 
Albrechtshof en S. v. Drielstraat - 
Koningsdag, 27 apr
Plantsoen - plaatsen springkussen 7 mei
Langeraar 
Langeraarseweg 4A - Faire Creatief 
Tijssen 1jul 
Ter Aar
Diverse wegen - wandel-4-daagse, 
17-20 mei
Lindenplein - Kofferbakverkoop 3 sep 
Nieuwkoop 
Kamperen Meijepad
Reghthuysplein, Dorpsstraat - 
Oranjeweek, 23 t/m 27 apr + 
schenken alcohol
Maaslandloop 11 jun 
Stelling van Amsterdam Rally 28 mei 
De Verbinding 48 - rad van fortuin 28 
sep

VERKEERSBESLUITEN  

Reserveren twee parkeerplaatsen 
voor opladen elektrische voertuigen 
Aardamseweg 4 Ter Aar

ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER  

Oostkanaalweg 39 Ter Aar 
Schoterhoek kavels 6C en 21 Nieuwveen

VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN

Korteraarseweg 126, Korteraar
Oude Nieuwveenseweg 135, Nieuwveen
Koetshuisplantsoen, Nieuwkoop
Weteringplein, Nieuwveen

SLOOPMELDINGEN

Nieuwveen
Dorpsstraat 42 - verwijderen asbest
Nieuwveens Jaagpad 101 - verwijderen 
asbest
Uiterbuurtweg 45 – ged. slopen loods
Nieuwveens Jaagpad 17 A - verwijderen 
asbest
Nieuwveens Jaagpad 45 A - slopen kas
Nieuwkoop 
Hagedoornstraat 25 - verwijderen asbest
Ter Aar 
Kievitspad 47 - verwijderen asbest
Korteraar
Korteraarseweg 138 - verwijderen asbest
Korteraarseweg 5 - verwijderen asbest
De Meije 
Oude Meije 6 - verwijderen asbest
Woerdense Verlaat 
Uitweg 30 - sloopwerkzaamheden 
in hoofdgebouw en volledig slopen 
bijgebouw
Noorden 
Voorweg 123 - bouwrijp maken Voorweg 
113-131 - bouw 10 woningen

AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

Noorden 
Anemonenstraat 13 - inrichten kamer als 
kapsalon
Voorweg 123 - bouwrijp maken omgeving 
voor bouw 10 woningen
Zevenhoven 
F.M. Baudstraat 3 - plaatsen overkapping
Woerdense Verlaat 
Lange Meentweg 27 (nabij) -  aanleg 
tijdelijke inrit
Nieuwveen 
Lotusbloem 7 - wijzigen funderen eerdere 

vergunning woning
Nieuwkoop
Zuideinderplas - plaatsen tijdelijk vlot
Ter Aar 
Bij Ringdijk 67 - aanleg tijdelijk 
baggerdepot
Westkanaalweg 96 - plaatsen verrijdbare 
stacaravan
Papenveer 
Paradijsweg 60 A - aanleg weg en uitrit, 
verbreden en dempen watergangen, 
aanleg beschoeiingen, en ophogen 
gronden
Langeraar 
Smidskade 2 - legaliseren vlonder, 
lantaarn, plantenbak en tuinmeubilair
Smidskade 2A - plaatsen vlonder
Smidskade 3 - bekrachtigen 
aanwezigheid vlonder en lantaarn langs 
de oever
Akkerlanden 14 - plaatsen dakkapellen
Naast Geerweg 16 - bouw woning

VERLENGING BESLISTERMIJN 
OMGEVINGSVERGUNNING

Lange Meentweg t.h.v. nr 22 Woerdense 
Verlaat - verbeteren watersysteem 
Oudendam
Langeraarseweg 125 en 127 Langeraar - 
vestigen bedrijf

AFGEHANDELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

Ter Aar
Holstein 2 - Bouw garage met uitweg
Paradijsweg 36A - wijzigen situatie 
eerdere vergunning
Langeraar 
Langeraarseweg 262  - bouw carport
Noorden
Noordse Dorpsweg 2 en 2a 
– herstelbesluit - gewijzigde 
omgevingsvergunning voor  bouw 
restaurant met bedrijfswoning, 
parkeerkelder en bijbehorende 
terreinvoorziening 
Veenweg 23 - plaatsen toegangsbrug
Zevenhoven 
F.M. Baudstraat 3 - plaatsen overkapping
Noordeinde 11 Noordeinde - paardenbak 
(voor 10 jaar)
Nieuwveen 
Nieuwveens Jaagpad 2 - gebruik 
bedrijfswoning als woning
Nieuwkoop 
Windhaak 63 - plaatsen dakkapel
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Een initiatief dat is ontstaan tijdens de coronapandemie werd onlangs afgerond. De organisatie Yofi inspireert de jeugd om gezonder en 
sportiever te leven. In samenwerking met scoutinggroepen werd een plan bedacht om senioren te verblijden met wat aandacht. Scouting 
Abbé Pierre, Wapata en Welverro haalden daarom onlangs bakpakketten op bij Bakkerij de Kruijf en de kinderen bakten hier veel koekjes 
van. Vrijwilligers van de Zonnebloem brachten de koekjes, samen met de scoutingkinderen, rond bij senioren in de gemeente en bij de 
bewoners van Ipse De Bruggen. Een gebaar dat dankbaar werd ontvangen!

KLASSENWERK 
In deze rubriek blikken de scholen 
terug op de coronaperiode, wat heeft 
het ze opgeleverd en hoe kijken zij 
naar de toekomst. Dit keer het Ashram 
College Nieuwkoop aan het woord. 
 
Midden in Nieuwkoop staat het 
Ashram College. Een leuke school in 
een ontzettend mooi en overzichtelijk 
gebouw. Bij ons ben je op je plek 
met een advies voor havo of vmbo 
(theoretisch, kader en basis). De school 
telt komend schooljaar ongeveer 330 
leerlingen en biedt zo een warme, 
kleinschalige school met korte lijnen, 
goede begeleiding, een goede sfeer en 
uitstekende resultaten. 
 
Waar zijn jullie trots op?
De korte lijnen zorgen, samen met de 
persoonlijke en betrokken begeleiding 
van leerlingen, al jaren voor klinkende 
resultaten. Zo stromen veel leerlingen 
door naar een hoger niveau en hebben 
we elk jaar een slagingspercentage 
boven de 98%!
 
Hoe hebben jullie de afgelopen 2 jaar 
ervaren?
Corona heeft enorm veel flexibiliteit, 
creativiteit en doorzettingsvermogen 
gevraagd om te blijven doen waar we 
goed in zijn. Tijdens de coronaperiode 

hebben we goed leren schakelen. Ook 
is het belang van de relatie tussen 
docent en leerling ontzettend duidelijk 
geworden. We zijn blij dat we nu weer 
samen met leerlingen in de school 
kunnen zijn. 
 
Hoe kijken jullie naar de toekomst? 
Ons onderwijs is gebaseerd op het 
overdragen van kennis, het aanleren 
van vaardigheden en het bijbrengen van 
maatschappelijk bewustzijn. Dit doen we 
vanuit onze visie: ‘thuis in de wereld’. 
Vanuit die onderwijsvisie bieden wij 
onze leerlingen kennis, vaardigheden 
en een beroepshouding die nodig is 
om zich in de maatschappij staande te 
houden als zelfstandige, creatieve en 
tolerante mensen. 

Daarnaast zien we voor ons als school 
een bijzondere rol weggelegd in het 
tegenwicht bieden aan de westerse 
teneur van individualisering van moraal. 
In ons onderwijs maken we de komende 
jaren daarom ruimte om leerlingen te 
laten ervaren wat het betekent om deel 
te zijn van een samenleving.
 
Willen jullie wat veranderen of zijn er 
al plannen?
Wij leiden onze leerlingen zo op dat ze 
goed functioneren in een veranderende 

samenleving en zich daar thuis voelen. 
Daarin moeten we zelf het voorbeeld 
geven door mee te veranderen. 
Zo kunnen leerlingen die ziek zijn 
tegenwoordig online aansluiten bij de 
les en kan een collega die bijvoorbeeld 
thuis zit met een voet in het gips de les 
toch van afstand blijven geven. Zaken 
die enkele jaren geleden ondenkbaar 
leken. 
 
Ook ons onderwijs houden we 
regelmatig tegen de meetlat. Om 
leerlingen te laten ervaren wat bij 
ze past (of juist niet) is er een nieuw 
keuzeprogramma (Doen & Ontdekken) 
opgezet waarin leerlingen vier keer per 
jaar kiezen uit een aantal keuzevakken. 
 
Al met al zijn we gewoon ontzettend 
trots op de school, ons gebouw, 
onze docenten en dus ons onderwijs. 
Wanneer u de sfeer zelf eens wil komen 
proeven, bent u van harte welkom.
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