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DOE MEE MET DE LANDELIJKE OPSCHOONDAG!
Nog even en het is weer zover: de 
Landelijke Opschoondag! Samen gaan 
we aan de slag. Doe mee en maak 
op zaterdag 19 maart een opschoon-
wandeling.

Het schoolplein vegen, het park 
opschonen of de straten rondom 
het huis afvalvrij maken. Tijdens de 
Landelijke Opschoondag maken 
we schoon in onze eigen buurt. Zo 
worden onze buurten zwerfafvalvrije 
schoonheden waar je lentekriebels van 
krijgt. En doen we ook iets samen. 

Meedoen aan de Landelijke 
Opschoondag is makkelijk: Ga naar 
www.supportervanschoon.nl en kies hoe 
je in actie komt.

Een grijper gebruiken om makkelijk afval 
op te rapen? Dat kan! We lenen hiervoor 
afvalgrijpers uit. Haal op donderdag 17 
of vrijdag 18 maart (tussen 08.00 en 

14.00 uur) een grijper op bij de (nieuwe) 
Gemeentewerf, Ampèrestraat 2 in 
Nieuwveen. Lever deze voor 1 april weer 
in op de gemeentewerf.

NIEUWKOOP HELPT OEKRAÏNE

De oorlog in Oekraïne houdt ons 
allemaal bezig. Zo’n grote ramp hebben 
we sinds de tweede wereldoorlog 

niet meer meegemaakt in Europa. 
Er vallen onschuldige slachtoffers en 
honderdduizenden vluchtelingen hebben 
huis en haard verlaten om te ontkomen 
aan het oorlogsgeweld. Inmiddels zijn 
er landelijk en lokaal al diverse acties 
opgezet. Hier in Nieuwkoop is dat niet 
anders. 

Via nieuwkomers@nieuwkoop.nl kunnen 
inwoners hun hulpaanbod doorgeven. 

Wie vragen heeft of meer informatie 
wenst gaat naar  
www.nieuwkoop.nl/nieuwkoophelpt.

14,15 en 16 maart zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Kijk voor meer informatie op 

www.nieuwkoop.nl/verkiezingen.

Woensdag 16 maart
Feestelijke verkiezingsavond

Maandag 21 maart
Definitieve uitslag via

nieuwkoop.nl/verkiezingen
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 COLOFON
 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.

3e DUOFIETS VOOR FIETSMAATJES!
Dankzij diverse sponsoren heeft 
Stichting Fietsmaatjes Nieuwkoop 
sinds eind december een 3e duofiets. 
Een supermooie, aangepaste, oranje 
duofiets! Zo kunnen er nog meer 
mensen plezier hebben van een 
heerlijke fietsrit.

Kent u Fietsmaatjes Nieuwkoop? 
Het motto van Fietsmaatjes Nieuwkoop 
is: ‘Samen lekker fietsen in het Groene 
Hart, voor jong en oud!’ Fietsmaatjes 
Nieuwkoop maakt fietsen weer mogelijk. 
Als gast kunt u, samen met een 
vrijwilliger, fietsen op een duofiets. U zit 
dan naast elkaar op een comfortabele 
stoel. De duofiets heeft elektrische 
trapondersteuning, waarbij de vrijwilliger 
stuurt en trapt en waarbij u als gast in 
uw eigen tempo kunt meetrappen als 
u dat wilt. De duofiets is erg stabiel en 
veilig voor iedereen. 

Spreekt dit u aan?
Meld u aan als gast, duo en/of als 
vrijwilliger en stuur een berichtje naar: 
info@fietmaatjesnieuwkoop.nl. Heeft u 
nog vragen? Neem dan contact op met 
Joop en Mieke Groen in ’t Wout van 
Fietsmaatjes Nieuwkoop door te bellen 
naar 06 44 81 36 07 of te kijken op de 
website www.fietsmaatjesnieuwkoop.nl.

TWIJFELT U OVER DE JUISTHEID VAN DE WOZ-WAARDE?
Maak dan direct kosteloos bezwaar bij SVHW. Met het digitale bezwaarformulier
op www.svhw.nl is bezwaar maken zo geregeld. Daarbij wordt uw bezwaar met
voorrang behandeld. Kijk voor meer informatie op www.svhw.nl/woz-waarde.

ZWEMBAD DE WEL ZOEKT 
ENTHOUSIASTE OPROEPKRACHTEN   

We zijn op zoek naar zweminstructeurs. 
Wij zoeken flexibele invalkrachten voor 
doordeweeks en/of in het weekend.
Zwembad De Wel is een gezellig familie 
zwembad in Nieuwkoop. Je wordt 
onderdeel van een vakkundig, energiek 
en leuk team.  

Je taken; 
• Geven van zwemles   
• Geven van Aquasport lessen 
• Toezicht houden
• Lichte schoonmaakwerkzaamheden
Je hebt ervaring met het geven van 
zwemles. Je bent in bezit van één van 

de volgende diploma’s; Zweminstructeur, 
Sport en bewegen niveau 3 of 4, HBO ALO. 

Wat bieden wij jou: 
•  Werken met een leuk en energiek 

team van professionals  
•  Flexibele uren (vaste uren zijn ook 

bespreekbaar) 
•  Uitstekende vergoeding per uur 
•  Gemeente CAO 
•  Onregelmatigheidstoeslag in avond en 

weekend tot 65% 
•  Reiskostenvergoeding 
•  Mogelijkheden voor opleidingen en 

cursussen 
•  Gratis zwemmen 

Voor meer informatie en solliciteren: 
Hanne Labordus 06 25777558 – 
h.labordus@nieuwkoop.nl
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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

Voor een terugblik op de besluitvormende raadsvergadering van 24 februari 
verwijzen we u naar www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad.

WWW.NIEUWKOOP.NL/GEMEENTERAAD

BESLUITVORMENDE RADEN 24 MAART EN 30 MAART
Beide vergaderingen starten om 20.00 uur in de raadszaal 
in het gemeentehuis in Nieuwveen en/of om 21.00 uur 
online. In de vergadering(en) van donderdag 24 maart 
neemt de oude gemeenteraad afscheid door de gehouden 
gemeenteraadsverkiezingen. 

In de vergadering(en) van woensdag 30 maart start de 
gemeenteraad, in de nieuwe samenstelling, voor de komende 
raadsperiode van 4 jaar.
 
Agenda (concept) 24 maart
• Opening
• Vaststellen agenda
• Bekrachtiging geheimhouding stukken
• Instemmen met proces-verbaal centraal stembureau
• Onderzoek naar de geloofsbrieven gekozen raadsleden
• Afscheid vertrekkende fractieassistenten

• Afscheid vertrekkende raadsleden
• Sluiting
 
Agenda (concept) 30 maart
• Opening
• Installatie van raadsleden
• Vaststellen agenda
• Bekrachtiging van geheimhouding stukken
• Benoeming fractieassistenten
• Diverse benoemingen
• Raadsvoorstel Vaststellen Financiële Verordening Nieuwkoop  
 2022 (onder voorbehoud)
• Sluiting
 
Wilt u de agenda’s en de vergaderstukken van deze 
vergaderingen inzien of wilt u meekijken; kijk dan op 
www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad.

VEELGESTELDE VRAGEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Hoe word je gemeenteraadslid?
Inwoners kiezen elke 4 jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen 
de raadsleden.
 
Waarom 21 raadsleden?
Nieuwkoop heeft 21 raadsleden. Dit aantal is landelijk 
vastgesteld naar het aantal inwoners van de gemeente. 
 
Wie besturen de gemeente?
De gemeenteraad vormt samen met het college van 
burgemeester en wethouders (college van B&W) het 
gemeentebestuur. De gemeenteraad is het ’algemeen bestuur’ 
en het college van B&W is het ‘dagelijks bestuur’.
 
Wat doet de gemeenteraad?
De gemeenteraad is de baas van de gemeente en is 
verantwoordelijk voor alle belangrijke beslissingen. De 
gemeenteraad stelt op hoofdlijnen het beleid vast en 
controleert het college. 

Wat doet het college van B&W?
Het college van burgemeester en wethouders (B&W) neemt 
dagelijkse besluiten zoals het verlenen van vergunningen, 
het onderhouden van wegen, enzovoort en gaat over de 
uitvoering daarvan.
 
Wat is het belangrijkste verschil tussen gemeenteraad en 
college van B&W?
• De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van 

de gemeente. De raadsleden worden elke 4 jaar bij de 
gemeenteraadsverkiezingen gekozen en kunnen niet 
tussentijds weggestuurd worden. Raadsleden van 1 politieke 
partij vormen samen een raadsfractie (fractie).

• Het college van B&W wordt gevormd na onderhandelingen 
tussen de fracties na de verkiezingen. Wethouders 
worden niet gekozen door de inwoners maar benoemd 
door de gemeenteraad. De raad kan wethouders 
wegsturen en vervangen, onafhankelijk van de 
gemeenteraadsverkiezingen.
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WAAROM ROOK-
MELDERS OPHANGEN?
Weet u dat u niets ruikt als u slaapt? 
Gelukkig werken uw oren wel en kan 
een rookmelder op tijd waarschuwen bij 
brand. Bij brand heeft u drie minuten om 
veilig buiten te komen. Als u werkende 
rookmelders op de juiste plekken heeft 
hangen wordt u op tijd gewaarschuwd, 
zodat u snel veilig buitenkomt. 
Jaarlijks voorkomen we veel schade als 
in alle woningen werkende rookmelders 
hangen. Uit onderzoek blijkt zelfs dat het 
aantal slachtoffers van woningbranden 
met wel 42% verminderd kan worden.
 
Wordt u op tijd gewaarschuwd 
bij brand? Doe de test op
www.rookmelders.nl/quiz/start.

BETER ZICHT OP VLIEGHINDER

Inwoners in het Groene Hart gaan zelf 
het geluid van vliegverkeer van en naar 
Schiphol meten. Een burgerinitiatief in 
Nieuwkoop heeft een prototype van 
een eenvoudige geluidmeter ontwikkeld. 
Door een financiële bijdrage van 
gemeenten en provincie en met de 
inzet en de expertise van de Technische 
Universiteit Eindhoven kan het prototype 
verder ontwikkeld worden.
  
“Het geluid van vliegtuigen wordt 
al wel gemeten,” vertelt wethouder 
Jan Leendert van den Heuvel van de 

gemeente Bodegraven-Reeuwijk, “maar 
we willen met grote aantallen van deze 
nieuwe meters tot een fijnmaziger en 
betrouwbaar meetnetwerk komen. 
Dat wordt in de komende twee jaar 
samen met de Technische Universiteit 
Eindhoven onderzocht.”
 
“Het burgermeetnetwerk meet continu,” 
vult wethouder Guus Elkhuizen 
van Nieuwkoop aan. “Het legt het 
piekgeluid vast én hoe vaak vliegtuigen 
overvliegen. Gezien de aanstaande 
luchtruimherziening, in 2023, heeft dit 

meetnetwerk een mooie meerwaarde. 
Per meting worden er allerlei gegevens 
vastgelegd en daarmee geeft het veel 
input voor de herziening. En wat voor 
ons als gemeenten ook erg belangrijk 
is, is dat het gaat om een initiatief van 
onze inwoners zelf. We pakken het als 
gezamenlijk project op en de uitvoering 
gebeurt ook door onze inwoners. Zij 
willen zelf gaan meten.”
 
Meer vluchten betekent meer 
geluidhinder
Het aantal vluchten van en naar 
luchthaven Schiphol is tussen 1990 en 
2018 meer dan verdubbeld, van ruim 
245.000 per jaar tot bijna 500.000 
vluchten per jaar. Hoewel door COVID-19 
het aantal vluchten momenteel veel 
minder is dan voor COVID-19, is het de 
verwachting dat dit de komende tijd 
weer fors zal stijgen. 

Met de groei van Schiphol is ook de 
geluidhinder voor de bewoners van het 
Groene Hart toegenomen. Geluidhinder 
en slaapverstoring hebben aantoonbaar 
effect op de gezondheid.

IDEEËN OPDOEN BIJ DE DUURZAME 
WONING VAN PETRA

Wilt u meer weten over het duurzaam 
verwarmen van uw woning met een 
warmtepomp? 

Op zaterdag 2 april om 14.00 uur geeft 
Petra van der Hoorn uit Papenveer een 
rondleiding in haar duurzame woning en 
vertelt zij uitgebreid over de warmtepomp, 
zonnepanelen. Deze verschillende 
installaties zorgen ervoor dat zij haar 

woning nu aardgasvrij kan verwarmen. 
“Het resultaat is een fijn leefklimaat 
én geen energierekening,” vertelt zij 
enthousiast.

U bent van harte welkom om ideeën op 
te doen en al uw vragen te stellen. U kunt 
zich hiervoor aanmelden via 
www.duurzamehuizenroute.nl/thematour/
duurzaam-verwarmen. 
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COMPOSTACTIE 
Wij willen u graag belonen voor het apart houden van GFT afval 
en daarom kunt u op vrijdag 25 en zaterdag 26 maart gratis 
losse compost ophalen. Locatie: Ampèrestraat 2 in Nieuwveen. 
Als u liever zakken compost wilt kan dat ook. Een zak compost 
van 25 liter kost € 1,00 en drie zakken kosten € 2,50. We zijn 
vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur geopend en zaterdag van 09.00 
tot 16.00 uur. Zolang de voorraad strekt! OP=OP. 

‘TEGEL ERUIT, PLANT ERIN’ ACTIE 2 APRIL 
Lever op zaterdag 2 april tussen 9.00 en 13.00 uur één 
tegel (30x30 cm) of twee klinkers in bij onze kraam op het 
Reghthuysplein in Nieuwkoop. Dan krijgt u hier drie gratis vaste 
tuinplanten voor terug. De actie is uitsluitend voor inwoners 
uit de gemeente Nieuwkoop en op=op. Van de ingeleverde 
tegels maken we een mooie insectenmuur. Dat kunt u thuis 
ook doen met de overige tegels in uw tuin. Of gebruik ze als 
stapelmuurtje, plantenborder of bloembak.

Maakt u uw tuin ook een beetje groener?
Een groene tuin is een fijne en gezonde plek voor uzelf en de 
natuur. Het groen geeft inspiratie, plezier en ontspanning, zuivert 
de lucht en helpt tegen wateroverlast en hitte. Zelfs in een 
kleine tuin kunt u de voordelen van groen ervaren en een plek 
bieden aan de natuur. Een dikke pluim, voor een groene tuin!

WAT GEBEURT ER MET UW INGELEVERDE TEXTIEL? 
U staat er vast niet bij stil als er een zak de textielcontainer in 
gaat, maar wat gebeurt er nu eigenlijk mee? 
 
Een circulaire textielketen
Sympany zamelt voor ons het textiel in via containers en huis-
aan-huis inzameling. Sympany gaat dit jaar op een andere 
manier sorteren, namelijk op herdraagbaar, niet-herdraagbaar 
en afval. Het doel is nog meer textiel te kunnen hergebruiken 
of te recyclen. Ook de komst van de van de Uitgebreide 
Productenverantwoordelijkheid (UPV) per 2023 brengt de 
circulaire textielketen dichterbij. De UPV maakt textielproducenten 
verantwoordelijk voor de inzameling, sortering, recycling, het 
hergebruik en de afvalfase van producten die zij ontwikkelen. Het 
uiteindelijke doel is er met elkaar voor te zorgen dat die circulaire 
textielketen er komt. Het is goed voor het milieu om textiel te 
recyclen. Doordat er minder kleding geproduceerd hoeft te 
worden, besparen we energie.
 
Wat kunt u zelf doen? 
Helaas wordt er ook ander afval in de textielcontainer gegooid. 
Van de 29% recyclekwaliteit is ongeveer 10% afval, wat niet 
thuishoort in het textiel. Om te voorkomen dat dit afval het goede 

textiel vervuild, is het belangrijk dat u textiel goed verpakt in 
zakken aanbiedt in de textielcontainers.
Draag verder een steentje bij door uw oude goed te doneren 
in de textielcontainers en denk eens aan het kopen van 
tweedehands kleding in plaats van nieuw. 
 
Dit mag bij het textiel
• kleding (ook kapotte kleding)
• schoenen, laarzen, gympen en sandalen (per paar gebonden)
• gordijnen en vitrage
• dekbedhoezen, lakens en dekens
• handdoeken, washandjes, theedoeken
• dassen, riemen, hoeden en petten
 
Dit mag niet bij het textiel
• vloerbedekking en tapijt
• matrassen, dekbedden en kussens
• zwaar vervuild textiel
• natte kleding of natte schoenen
 
Op de website van Sympany vindt u meer informatie over de 
scheidingsregel, de inzameling en het hergebruik. www.sympany.nl.
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MANTELZORGSPREEKUUR 
Iedere maandag 
organiseert Tom 
in de Buurt samen 
met Bibliotheek 
Rijn en Venen in 
de bibliotheek in 

Alphen een mantelzorgspreekuur. U 
kunt er terecht voor al uw vragen 
rondom mantelzorg. Loubna Kassem 
(mantelzorgmakelaar) en Thécla 
Ammerlaan (mantelzorgconsulente) zijn 
aanwezig om vragen van mantelzorgers 
te beantwoorden.
 

Ondersteuning
Mantelzorgers combineren de zorg voor 
iemand in de omgeving vaak met hun 
werk, gezin en een sociaal leven. Ze 
moeten vaak veel ballen tegelijk in de 
lucht houden waardoor overbelasting 
op de loer kan liggen. Loubna en Thécla 
bekijken wat de mantelzorger nodig 
heeft en welke wensen er zijn. Ze kijken 
naar mogelijke ondersteuning zodat de 
mantelzorger meer rust en overzicht 
ervaart, en er een betere balans tussen 
het leven en het zorgen ontstaat.

Informatie
Het spreekuur is iedere maandag 
van 13.30 tot 14.30 uur op de eerste 
verdieping van de Bibliotheek in Alphen 
aan den Rijn (Aarkade 10). Het spreekuur 
is gratis en aanmelden is niet nodig. 

Het Mantelzorgspreekuur is voorlopig 
t/m eind mei te bezoeken. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen 
met Tom in de Buurt via mailadres 
mantelzorg@tomindebuurt.nl.

SCHULDEN? BLIJF ER 
NIET MEE ZITTEN! 

Heeft u schulden waar u zelf niet meer 
uitkomt? Of dreigt u in de schulden te 
raken en weet u niet hoe u dit zelf kunt 
oplossen? Dan kunt u hulp krijgen van de 
gemeente. Voorwaarden hiervoor zijn:    
• U woont in de gemeente Nieuwkoop.  
• U bent 18 jaar of ouder.  
• U kunt en wilt de afspraken nakomen 

om uw schulden af te lossen.  
• U bent gemotiveerd om zelf uw situatie 

aan te pakken.  
• U geeft de gemeente alle overzichten 

en gegevens die nodig zijn om u te 
kunnen helpen.  

Met een schuldhulpverlener van 
de gemeente kijkt u naar mogelijke 
oplossingen en samen bepaalt u 
welke hulp het beste voor u is. De 
schuldhulpverlening via de gemeente 
is gratis en de gemeente Alphen 
aan den Rijn voert deze uit. Bent u 
zelfstandig ondernemer? Dan kunt u 
mogelijk een beroep doen op het Besluit 
Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz). Wilt 
u meer weten over de schuldhulpverlening 
of de Bbz of een afspraak maken? Neem 
dan contact op met de gemeente Alphen 
aan den Rijn via 14 0172.

SPORT & CULTUUR VOOR IEDEREEN 

Wilt u of uw kind(eren) graag meedoen 
aan een culturele of sportieve activiteit, 
maar u kunt dit niet betalen? Het 
Jeugdfonds of het Volwassenenfonds 
Sport & Cultuur kan u wellicht helpen. 
Deze fondsen betalen de contributie 
of lesgeld en de eventueel benodigde 
sportmaterialen of de huur van een 
muziekinstrument. Zo is het toch mogelijk 
om lid te worden van een sportclub 
of aan dans, muziek of bijvoorbeeld 
beeldende kunst te doen.  

Aanvragen  
U kunt zelf geen aanvraag indienen. 
Aanvragen voor beide fondsen gaan altijd 

via een (professionele) tussenpersoon die 
u of uw kind kent. Voor het Jeugdfonds 
is dat bijvoorbeeld een leerkracht op de 
school van uw kind of een hulpverlener 
van het Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG). Vrijwel alle scholen in de gemeente 
hebben een leerkracht die tussenpersoon 
is voor het Jeugdfonds. Voor het 
Volwassenenfonds zijn tussenpersonen 
bijvoorbeeld Tom in de Buurt of de 
onafhankelijk cliëntondersteuner van MEE.      

Wilt u gebruik maken van een van de 
fondsen, maar bent u niet bekend bij 
of met een van deze tussenpersonen? 
Neem dan contact op met de fondsen. 
Zij zoeken dan samen met u naar een 
geschikte tussenpersoon. 

Voor meer informatie kijkt u op 
www.jeugdfondssportencultuur.nl en 
www.volwassenenfonds.nl.

Het voetpad langs het kanaal op 
de Oostkanaalkade in Ter Aar is 
opgeknapt. De bestrating ligt er weer 
netjes bij en wandelaars kunnen weer 
genieten van dit pad langs het water.
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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

Nieuwkoop

Dorpsstraat - ged. wegafsluiting, 5 en 6 apr

Naast Churchilllaan 43 - kermis 11-15 mei  

Ter Aar 

Huis-aan-huis verkoop stroopwafels op 

13-4 - TAVV

Wandel-4-daagse, 17-20 mei 

Zevenhoven

Albrechtshof, S. van Drielstraat - 

Koningsdag  

Noordeinde 

Noordeinde 30 - plaatsen autolaadkraan, 

11-12 apr

Schoolstraat 31 - plaatsen kraan, 16 mei  

Noorden 

Tulplaan 7 - plaatsen container, 1 apr

AFGEHANDELDE AANVRAGEN 
EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN

Noorden

Wijkpark - Koningsdag Noorden 27 apr en 

schenken alcohol 

Gerberastraat 46 - Jeugdolympiade 

10-12 jun

Nieuwkoop

Meijepad - kamperen  

Zuideinde 24 - plaatsen container, 

9 t/m 18 mrt 

Nieuwkoopse plassen, vaarexcursies

Diverse wegen

Wandeltocht Walk for homs 6 apr  

Venniper Koninginnerit - 24 apr

Ter Aar

Lindenplein - kofferbakverkoop 2 apr, 

21 mei, 6 aug 

BESLUIT NUMMERAANDUIDING

Ter Aar, Oostkanaalweg 14B

VERORDENINGEN EN REGELINGEN

Besluit mandaat, volmacht en machtiging 

Coöperatie Dichtbij in de Rijnstreek U.A. 

(Tom in de Buurt)

Verordening doelgroepen woningbouw 

Verordening Starterslening 

Verordening Woonfonds 

Subsidieregeling Samenlevingsinitiatieven 

VERLOF TOT OPGRAVEN 

Ter Aar Westkanaalweg 83

MILIEUPUBLICATIES 

Beschikking Wabo – Nieuwveenseweg 7 

Nieuwkoop - actualisatie revisievergunning 

Mobiele puinbreker - Viergang 1 Nieuwveen 

14 mrt - 17 jun 

BESTEMMINGSPLANNEN

Ontwerpbestemmingsplan en 

ontwerpbesluit Wet geluidhinder 

Teylerspark fase 2 Nieuwveen

SLOOPMELDINGEN

Ter Aar 

Bloklandstraat 2 - verwijderen asbest

Papenveer 

Paradijsweg 106-108 - slopen metalen 

skelet van kassen en 2 schuren 

Noordeinde

De Schinkel 19 - verwijderen asbest

Schoterstraat 19 – verwijderen asbest

Zevenhoven

Park Kromme Mijdrecht 32 - verwijderen 

asbest

Nieuwkoop 

Meije 124 - verwijderen asbest

AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

Nieuwveen 

A.H. Kooistrastraat 132 - verplaatsen 

kunstwerk

Nieuwveens Jaagpad 60 - aanleg steiger 

Oude Nieuwveenseweg 48A - plaatsen 

schuifhek 

Noorden 

Anemonenstraat 21 - verbouwen en 

uitbreiden gebouw

Hyacintlaan 27 - plaatsen dakopbouw

Langeraar 

Langeraarseweg 262 - bouw carport

Noordeinde 

Noordeinde 11 - paardenbak

Noordeinde 3C - plaatsen dakkapel

Woerdense Verlaat 

Westveensekade 6A - vervangen brugdek 

Nieuwkoop

Windhaak 63 - plaatsen dakopbouw

VOORGENOMEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

Zevenhoven Hogedijk 35 - bouw 

varkensstal en loods 

AFGEHANDELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

Ter Aar, Papenveer, Langeraar 

Paradijsweg 68 - plaatsen tunnelkas – 

buiten behandeling gelaten

Lange Schilk 3 - plaatsen 

mantelzorgwoning - ingetrokken

Nabij Geerweg 81 - planten fruitbomen, 

geriefhoutbosje en rij knotwilgen, gebruik 

gronden voor kleinschalige fruitteelt en 

particuliere verkoop 

Woerdense Verlaat 

Bovenlanden Kromme Mijdrecht, achter 

Amstelkade 30 - verhogen peil, aanleg 

natuurvriendelijke oevers, graven 

watergangen, aanleg dammen met duikers, 

beschoeiingen, landbouwhekken, en 

onderhoudspad

Nieuwkoop 

Dorpsstraat 116 - vervangen 

terrasoverkapping

Nieuwkoopse Plassen bij Meijepad 4 en 

Brampjesgat - plaatsen drijvend toilet

Willem de Zwijgerlaan 14 - verbreden oprit

Zuideinde 90A - vervangen 

voetgangersbrug door brede brug 

Nieuwveen 

Nieuwveens Jaagpad 57 - bouw teelkas

Schoterpark 6 - plaatsen dakkapel

Noorden 

Simon van Capelweg 8 - verbouw woning

Voorweg 64G - plaatsen brug bij nieuw te 

bouwen woning en maken uitrit
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NOA MIGGELS EXPOSEERT 
De 17-jarige Noa Miggels uit 
Noorden exposeert in het 
gemeentehuis te Nieuwveen. 
Noa volgt praktijkonderwijs in 
Uithoorn en volgt 1 dag per week 
een opleiding aan de Wackers 
kunstacademie in Amsterdam. 

Op de praktijkschool wordt ze 
opgeleid om in de horeca aan 
de slag te kunnen gaan, maar 
haar droom is om als kunstenaar 

haar brood te verdienen. De docenten van de Wackers 
kunstacademie zijn enthousiast over haar prestaties. Daarom 
stimuleren zij Noa om de uitgebreide dagopleiding te gaan 
doen. Een compliment en mede een aanzet om een kleine 
expositie in te richten. 

Bezoekers van het gemeentehuis kunnen tijdens de 
openingstijden de werken van Noa bekijken. In de hal van het 
gemeentehuis staat ook een info-bulletin met meer informatie 
en contactgegevens van deze jonge kunstenares. Lokale 
kunstenaars die ook willen exposeren in het gemeentehuis, 
kunnen zich hiervoor aanmelden via info@nieuwkoop.nl

HEEL NIEUWKOOP BAKT 
Voor de voorrondes van Heel Nieuwkoop bakt op 1 en 2 maart 
waren prachtige taarten gebakken. Iedereen had zijn of haar 
eigen invulling gegeven (en hoe!) aan het thema ‘Feest voor 
iedereen’ Een van de jonge deelnemers had bijvoorbeeld een 
Oud-en-Nieuw taart met aftelklok gemaakt. Er was een categorie 
onder 16 jaar en vanaf 16 jaar.

De uitslag in Ter Aar
16+:  1. Suzanne Noya 2. Annika Zornig 3. Kirsten Koster & Chloe Zornig
16- :  1. Dilan Slof 2. Eva Den Haan 
De jury in Ter Aar bestond uit: burgemeester Robbert-Jan Van 
Duijn, politieagent Koos Romeijn, journalist Anke Steffers en 
bakker Robbert Tersteeg.

De uitslag in Nieuwkoop
16+: 1. Karin Best
16- :  1. Sophie Best 2. Kaya Spelt 3. Sofie en Lois 

De jury in Nieuwkoop bestond uit wethouder Antoinette 
Ingwersen, wijkagent Marjolein Bieringa en bakker Franny van de 
Sfeerstal. 

De winnaars gaan door naar de finale. Stichting !Triggr in Ter Aar 
& Jong in Nieuwkoop organiseren Heel Nieuwkoop bakt.

ROOKVRIJE ZONE BIJ SCHOOL EN SPORTZAAL 
Op initiatief van de 
ouderraad van basisschool 
De Veenvogel in 
Nieuwveen is het voetpad 
tussen de school en 
sportzaal De Ringkant 
rookvrij verklaard. Paula 
Fokkema namens de 
ouderraad: “We vinden het 
geen goed voorbeeld voor 
de kinderen als mensen 
daar roken.”
 

Wethouder Van Duin kwam 23 februari naar het voetpad, 
waar inmiddels tegels liggen en bordjes staan met de 
aanduiding ‘rookvrije zone’. Wethouder Gerben van Duin is blij: 
“Dit initiatief is voor ons als een cadeautje. Het is fijn dat het 
vanuit de inwoners zelf komt. Hun verzoek past geheel in ons 
gezondheidsbeleid en we juichen het dan ook van harte toe.”

Informele rookvrije zone
De zone is een informele rookvrije zone geworden. Dit 
betekent dat handhaving niet gaat controleren en geen 
boetes uitdeelt. De bebording geeft omstanders een 
aanleiding om een roker aan te spreken op zijn/haar gedrag 
en te vragen of hij/zij ergens anders kan roken. Hierdoor 
ontstaat een rookvrije zone, die hopelijk leidt tot een nieuwe 
sociale norm. De gemeente Nieuwkoop is aangesloten bij het 
landelijke programma ‘Een rookvrije generatie’. Doel van dat 
programma is dat ieder kind moet kunnen opgroeien in een 
rookvrije omgeving.

Wilt u ook een plek in de openbare ruimte rookvrij maken 
omdat er veel kinderen komen? Dan kunt u contact met 
de gemeente opnemen. Denk bijvoorbeeld aan openbare 
speeltuinen of schoolzones. U kunt dan bellen met 14 0172 
of mailen naar info@nieuwkoop.nl.
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