
NR. 281 
22 NOVEMBER

2021

Trots op mantelzorgers Orange the world Oud Papier en karton
Verzekerd tegen 
ziektekosten

Ontwikkelingen 
Weteringplein

Fietsmaatjes gezocht 

Op zaterdag 13 november waren wij 
aanwezig bij de landelijke intocht van 
Sinterklaas. De burgemeester gaf daar 
samen met Jetze Plat, smid Joey en 
5 sportieve kinderen uit de gemeente 
een sportstaf aan de Sint. Zo kan 
de Sint voortaan ook sporten en 
bewegen, want dat is belangrijk voor 
iedereen! We wensen iedereen een 
fijne sinterklaastijd.

INBURGERINGSONDERWIJS BIJ ECHT NEDERLANDS 

1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet 
Inburgering in. Dit betekent dat 
vanaf dat moment de gemeente zelf 
verantwoordelijk is voor inburgering. 
Vanaf dat moment biedt Echt Nederlands 
het inburgeringsonderwijs voor 
statushouders uit onze gemeente aan. 
 
Echt Nederlands
Echt Nederlands combineert het leren 
van de Nederlandse taal met het leren 
van praktische vaardigheden, individuele 

begeleiding en maatschappelijke 
oriëntatie. Na afloop van een 
taaltraject kunnen cursisten met meer 
vaardigheden en zelfvertrouwen 
deelnemen aan de samenleving. Door 
aan te sluiten bij de interesses en 
vaardigheden van de statushouders 
zorgen zij er voor dat taal en participatie 
elkaar versterken. 

Statushouders die vanaf 1 januari 
2022 inburgeringsplichtig zijn, 
volgen vanaf dan onderwijs bij Echt 
Nederlands. Andere inburgeraars 
hebben zelf de keuze waar zij hun 
inburgeringsonderwijs volgen.

Rol gemeente
Gemeenten krijgen vanaf 2022 
een belangrijke rol in het nieuwe 
inburgeringsstelsel. Zij staan het 
dichtst bij de inburgeraars en kunnen 
ervoor zorgen dat zij zo snel mogelijk 
de Nederlandse taal leren en aan 
het werk gaan. Wij ondersteunen de 
inburgeraars en leveren maatwerk 
waar nodig. 

Vanaf 2022 helpen wij statushouders 
niet alleen intensiever bij het volgen 
van inburgeringsonderwijs, maar 
bijvoorbeeld ook bij het omgaan met 
geld.

Samen Sterker uit Nieuwveen is de 
winnaar van de Hartstikke Sociaal Bokaal. 
De prijs is een aanmoedigingsprijs voor 
ondernemers met een sociaal hart. 
Samen met Rijnvicus heeft Samen Sterker 
werkplekken gecreëerd voor mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Wethouder Antoinette Ingwersen 
overhandigde de prijs. “Wat Samen 
Sterker doet is ondernemen met LEF. 
Talenten en kwaliteiten zien en benutten 
waardoor medewerkers ontwikkelen en 
leren. Geweldig en een zeer verdiende 
bokaal!”
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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
ma t/m vr 10.00 - 16.00 uur
za: 9.00 – 16.00 uur
Ampèrestraat 4, Nieuwveen
Op zon- en feestdagen is de Milieustraat gesloten.
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/nieuwkoopnieuws.

U ontvangt het blad dan al eerder.

TROTS OP MANTELZORGERS 

Op 10 november 2021 was de 
jaarlijkse dag van de Mantelzorg. Een 
dag waarop alle mantelzorgers in 
Nederland in het zonnetje worden 
gezet. Voor alle mantelzorgers in de 
gemeente Nieuwkoop organiseerde 
mantelzorgconsulente Thécla Ammerlaan 
van Stichting Participe een speciale dag. 
 
In Horeca Hoeve Oosterman in 
Aarlanderveen kregen de mantelzorgers 
een warme ontvangst met koffie en 

gebak. Wethouder Gerben van Duin 
sprak zijn waardering uit voor alle 
mantelzorgers. Een pubquiz met 
verschillende ronden zoals algemene 
kennis- en muziekvragen zorgde voor 
een gezellige sfeer. Het was een mooie 
gelegenheid om met elkaar in contact 
te komen en onderling ervaringen uit 
te wisselen. De dag is afgesloten met 
een heerlijke lunch. Met deze dag willen 
we laten zien dat we trots zijn op onze 
mantelzorgers.

ZEG NEE TEGEN GEWELD TEGEN VROUWEN 

Helaas komt geweld tegen vrouwen nog 
te vaak voor. Wereldwijd krijgt één op 
de drie vrouwen te maken met geweld, 
in Nederland is dat zelfs 45% van de 
vrouwen en meisjes. Om daar aandacht 
voor te vragen is 25 november door 
de Verenigde Naties benoemd als de 
Internationale Dag tegen Geweld tegen 
Vrouwen. Ook Nieuwkoop doet mee aan 
de internationale campagne Orange the 
world en zegt NEE tegen geweld tegen 
vrouwen. 

Wethouder Gerben 
van Duin: “Als 
college van 
burgemeester en 
wethouders vinden 

wij het belangrijk 
dat er aandacht is 

voor Orange the World. 
Het is onacceptabel dat nog zoveel 
vrouwen en meisjes in Nederland en 

wereldwijd te maken krijgen met geweld. 
Met het verlichten van het Reghthuys 
willen we het onderwerp onder de 
aandacht brengen en bespreekbaar 
maken. Hoe kunnen we dit geweld 
voorkomen? Wie hebben we daarvoor 
nodig? En wat kunnen we zelf doen om 
geweld te voorkomen?” 

Doe mee met de actie: Ik ben 
#medestander
 “Ik wil u allemaal vragen om 
medestander te worden in de strijd 
tegen geweld tegen vrouwen. Dit kunt u 
doen door op www.orangetheworld.nl de 
#medestanderpledge te ondertekenen. 
Hiermee geeft u aan dat u zich wil 
inzetten om geweld tegen vrouwen en 
meisjes te bestrijden, als vrouw of man, 
als professional of omstander, als vriend, 
buur of collega. Iedereen kan helpen!”

Oranje licht
Speciaal om aandacht te vragen voor 
de campagne, kleurt het Reghthuys 
in Nieuwkoop van 25 november (de 
internationale Dag tegen Geweld tegen 
Vrouwen) tot en met 10 december (de 
internationale Dag voor de Rechten van 
de Mens) oranje.
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MENINGSVORMENDE RADEN 2 DECEMBER 
Donderdagavond 2 december om 20.00 uur zijn er twee 
meningsvormende raden. In deze vergaderingen worden 
nog geen besluiten genomen; dat gebeurt 16 december in 
de besluitvormende raadsvergadering. Naast de gebruikelijke 
agendapunten zoals opening, vaststellen agenda en dergelijke 
staan, naar verwachting, de volgende onderwerpen op de 
conceptagenda: 
 
• Beleids- en beheerplan begraafplaatsen 2022-2026
• Decembernota 2021
• Belastingverordeningen en tarieven 2022
• Evaluatie subsidiebeleid 2017

• Procesvoorstel Integraal Kindcentrum (IKC) 
 Woerdense Verlaat
• 7e wijziging verordening Sociaal Domein 2015
• Transitievisie Warmte gemeente Nieuwkoop
• Raadsvoorstel Aanvraag Verklaring van geen bedenkingen 

ten behoeve van de bouw van een restaurant met 
bovenwoning aan de Noordse Dorpsweg 2 te Noorden. 
(onder voorbehoud van geen behandeling 18-11)

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.

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

NIEUWS 
UIT DE 
RAAD

TERUGBLIK ALGEMENE BESCHOUWINGEN 
Tijdens deze vergadering is de programmabegroting 2022 met 
unanieme stem (alle raadsleden stemden vóór) vastgesteld. 
Twee partijen gaven een stemverklaring, de VVD over de P&C-
cyclus en SGP-ChristenUnie over de begrafenistarieven.
 
Daarnaast zijn er 3 moties (verzoeken aan het college van 
B&W) aangenomen, was er 1 motie waarbij de stemmen 
staakten en is 1 motie ingetrokken.
 
Motie Overstap kleinere levensloopbestendige woning - 
aangenomen
De motie over vergemakkelijken van de overstap naar 
kleinere levensloopbestendige woningen is aangenomen 
met de stem van D66 (1 stem) tegen. De raad verzoekt het 
college de woningstichtingen te vragen in samenspraak 
met de gemeente, huurdersverenigingen en andere 
belangenverenigingen, hierop een uitvoerbaar actieplan te 
maken en de resultaten met de raad te bespreken.
 
Motie Optimaliseren waterrecreatie - aangenomen
De motie over optimaliseren waterrecreatie op Nieuwkoopse 
Plassen is aangenomen met de stem van D66 (1 stem) 
tegen. De raad vraagt het college op om op korte termijn 
in gesprek te gaan met de nieuwe gebiedsbeheerder over 
optimalisatiemogelijkheden van de vaarmogelijkheden.
 
Motie Voorrangsbeleid eigen inwoners - aangenomen
De motie over voorrangsbeleid eigen inwoners goedkope koop- 

en middeldure koop- en huurwoningen wordt aangenomen met 
de stem van de VVD (4 stemmen) tegen.  

De VVD geeft daarbij een stemverklaring. De raad verzoekt het 
college een voorrangsregeling te laten uitwerken voor in de 
regionale huisvestingsverordening en hierover ook gentleman-
agreements te maken met ontwikkelaars, beleggers en 
bouwers van particuliere woningbouwontwikkelingen.
 
Motie Pragmatische ondersteuning lokale zelfstandige 
ondernemer – stemmen staken
De motie over pragmatische ondersteuning lokale 
zelfstandige ondernemer bij inzetten beschikbare subsidies 
in het kader van Nieuwkoop Herstelt! wordt in de volgende 
besluitvormende raadsvergadering weer in stemming gebracht 
omdat de stemmen staakten: SBN en CDA (10 stemmen) voor, 
VVD, Natuurlijk Nieuwkoop, D66 en SGP-ChristenUnie (10 
stemmen tegen. VVD en Natuurlijk Nieuwkoop gaven daarbij 
een stemverklaring.
 
Motie Procedure handhaving naleving coronaregels - 
ingetrokken
D66 trekt na de woorden van de burgemeester de motie in; 
omdat een en ander al wordt uitgevoerd.
 
Wilt u weten wat er is besproken over de begroting of wat er 
precies in de moties staat kijk dan op 
www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad.
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Bekijk en beluister de digitale 
presentatie van het concept 
stedenbouwkundig kader voor het 
nieuwe IKC De Poel in Langeraar.
De digitale presentatie is vanaf 
maandag 22 november te zien op ons 
platform Denkmee Nieuwkoop. 
Ga naar www.denkmee.nieuwkoop.nl 
en bekijk via ‘projecten’ de presentatie. 
Wie vragen en/of opmerkingen 
heeft kan deze ook via Denkmee 
Nieuwkoop indienen.
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BESTEMMINGSPLANNEN TER INZAGE
Ontwerpbestemmingsplan 
Weteringplein
Om op de Centrumlocatie 
Nieuwveen maximaal 50 sociale 
huurappartementen te realiseren en 
een nieuw dorpsplein te maken, is 
een nieuw bestemmingsplan nodig. 
Hiervoor is het ontwerpbestemmingsplan 
‘Weteringplein, Nieuwveen’ gemaakt, 
waarbij in het plan ruimte wordt 
gehouden voor groen en parkeren. 
 
Ontwerpbestemmingsplan 
Koetshuisplantsoen
Om aan de Dorpsstraat 33 te Nieuwkoop 
31 sociale huurwoningen te bouwen is 
een nieuw bestemmingsplan nodig. Dit 
betreft het ontwerpbestemmingsplan 
‘Koetshuisplantsoen, Nieuwkoop’. Aan de 
Dorpsstraat komen 18 appartementen 
en aan de kant van de ringvaart 13 
rijwoningen voor senioren. Ook is er 
ruimte voor parkeerplaatsen en groen. 
 
Ontwerpbestemmingsplan Oude 
Nieuwveenseweg 135 Nieuwveen
Het bestemmingsplan ‘Kern Nieuwveen, 
Zevenhoven en Noordeinde’ wordt 
voor de locatie Oude Nieuwveenseweg 
135 aangepast. Hierbij wordt de 
bedrijfsbestemming omgezet in een 

woonbestemming om de bouw van zes 
appartementen mogelijk te maken.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Lindelaan, 
Nieuwkoop’
Om op de locatie van de voormalige 
middelbare school Ashram College met 
gymzaal 65 appartementen te realiseren 
is een nieuw bestemmingsplan nodig. 
Dit betreft het ontwerpbestemmingsplan 
‘Lindelaan, Nieuwkoop”. Ter hoogte van 
Lindelaan 2 te Nieuwkoop wijzigt de 
maatschappelijke bestemming naar een 
woonbestemming.
 
Inzage
Alle vier bovengenoemde plannen liggen 
tot en met 16 december ter inzage. U 
kunt de stukken inzien:
• Op de landelijke voorziening: www.

ruimtelijkeplannen.nl (ook benaderbaar 
via www.nieuwkoop.nl)

• In het Klant Contact Centrum, 
Teylersplein 1 in Nieuwveen. Als u een 
toelichting wilt maakt u vooraf een 
afspraak bij medewerkers van het 
Omgevingsloket via www.nieuwkoop.nl 
of tel.14 0172. 

Zienswijze 
Tijdens de inzagetermijn kunt u een 

zienswijze indienen bij de gemeenteraad 
Postbus 1, 2460 AA Ter Aar of via 
info@nieuwkoop.nl. Vermeld bij uw 
zienswijze als onderwerp de naam 
van het bestemmingsplan. Wilt u uw 
zienswijze mondeling laten weten 
maak dan een afspraak met de 
met medewerkers van de afdeling 
Ruimtelijke Ordening via tel. 14 0172. 

Contactpersoon voor de 
bestemmingsplannen zijn: 
• Weteringplein: Richard Bosboom
• Koetshuisplantsoen: Mario Hijman
• Oude Nieuwveenseweg 135: Stefan 

Veenenberg
• Lindelaan Nieuwkoop: Sheila Bonte of 

Kevin Bruine de Bruin 

Hoorzitting
De gemeenteraad kan ervoor kiezen om 
een hoorzitting te houden. Indieners van 
een zienswijze kunnen hun zienswijze 
mondeling toelichten voor een delegatie 
van raadsleden. 

U dient zich hiervoor gedurende 
de tervisielegging van het plan aan 
te melden bij griffier@nieuwkoop.nl 
of telefonisch 0172 - 521308 onder 
vermelding van uw contactgegevens.

ONTWIKKELINGEN WETERINGPLEIN 
Woningstichting Nieuwkoop heeft 
inmiddels een architectenbureau 
geselecteerd voor de ontwikkeling 
van de gebouwen van het project 
Weteringplein. Atelier Dutch uit Almere 
heeft daarvoor de opdracht gekregen. 
Graag stellen zij zich aan u voor. 

Het team voor Nieuwveen 
bestaat uit Elmar Egert 
en Maria Bon. Elmar 
Egert is architect en heeft 
veel ervaring met het 
ontwerpen van woningen. 
De locatie in Nieuwveen is 
heel bijzonder, omdat de 
plek betekenis voor het hele dorp heeft. 
Maria Bon is projectleider en tekenaar. 
Zij kent de locatie in Nieuwveen niet 
alleen vanuit deze bouwopgave, maar 
heeft ook familie in het dorp en is 

zodoende goed op de hoogte van 
alles wat er speelt. Aangezien Maria 
even verderop in Wilnis is opgegroeid 
kent zij de sfeer van het leven in kleine 
dorpen goed. Elmar: “De opgave in 
Nieuwveen past goed in ons profiel. Er 
is veel ervaring met het ontwerpen van 

locaties, waar veel aandacht 
voor de bestaande omgeving 
is vereist, zoals dit ook 
geldt voor Weteringplein. In 
Nieuwveen is al een intensieve 
voorbereidingsfase met de 
inwoners doorlopen. Op basis 
van de daarin gewonnen 
inzichten gaan wij graag voor u 

aan het werk om de nieuwe dorpskern 
Nieuwveen prachtig vorm te geven.” 
Voor referentiebeelden verwijzen 
wij u naar de website van het 
architectenbureau: www.atelierdutch.nl.



AARLANDERVEENSEWEG WORDT FIETSPAD
De Aarlanderveenseweg (tussen 
Achttienkavels en Churchilllaan) in 
Nieuwkoop wordt een fietspad. 
 
Waarom een fietspad? 
Door de komst van de rotonde op de 
kruising Achttienkavels/N231 verwachten 
we dat er meer verkeer gaat rijden 
op de Aarlanderveenseweg, omdat er 
een korte(re) route is ontstaan naar 
Nieuwkoop. We realiseren ons goed 
dat extra verkeersbewegingen op de 
Aarlanderveenseweg niet gewenst zijn. 
De Aarlanderveenseweg is onderdeel van 

de hoofdfietsroute tussen Nieuwkoop 
en Alphen aan den Rijn en fietsers 
ervaren het verkeer nu al als onprettig. 
Voor de verkeersveiligheid maken we 
van de Aarlanderveenseweg (tussen 
Achttienkavels en de Churchilllaan) een 
fietspad. 
 
Aanleg fietspad
We pakken het stapsgewijs aan. In de 
zomer is de Aarlanderveenseweg al 
aangepast naar een fietsstraat. Op dit 
moment is de provincie Zuid-Holland 
bezig met de aanleg van de rotonde 

op de kruising N231/Achttienkavels. 
Na de aanleg van de rotonde wordt 
de Aarlanderveenseweg een fietspad. 
Vanaf dat moment mag er geen 
gemotoriseerd verkeer gebruikmaken 
van de Aarlanderveenseweg tussen 
de Achttienkavels en de Churchilllaan. 
Zolang landbouwvoertuigen niet zijn 
toegestaan op de N231 mogen ze over 
de Aarlanderveenseweg blijven rijden, ook 
voor aanwonenden gelden uitzonderingen. 
 
Meer informatie over de aanleg van de 
rotonde? Kijk op www.pzh.nl.n231.

WIJKAGENTEN AAN HET WOORD 
In deze donkere dagen zijn inbrekers 
extra actief. Vooral vanaf eind november 
tot begin januari is er een stijging te 
zien in het aantal woninginbraken. Het 
is natuurlijk al vroeg donker in deze 
periode en mensen zijn ook vaker van 
huis in verband met de feestdagen of 
(ski)vakanties. 
 
Inbrekers zijn in deze donkere tijd het 
meest actief in de vooravond. Als het 
donker is en er brandt geen licht in 

een woning, weet een inbreker dat er 
niemand thuis is. Met een eenvoudige 
tijdschakelaar op uw binnen- en 
buitenverlichting lijkt het net of u thuis 
bent. Maar alleen verlichting is niet 
genoeg. Inbrekers slaan graag toe 
zonder dat toevallige voorbijgangers 
hen kunnen zien. Kijk daarom eens 
kritisch naar uw eigen huis. Zijn er 
plekken waar het zicht slecht is, zoals 
een raam met een grote struik ervoor of 
een niet verlicht portiek of voorportaal?

Bel direct 112 bij een verdachte situatie. 
Wij hebben uw hulp hierbij nodig! 
  
Groetjes,
Angelique, Marjolein, Koos en Sander 
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EEN LAAG INKOMEN EN TOCH VERZEKERD TEGEN ZIEKTEKOSTEN! 
U wilt graag goed verzekerd zijn, maar u kunt een uitgebreide 
zorgverzekering niet betalen? Mogelijk komt u dan in 
aanmerking voor de collectieve zorgverzekering bij Zorg 
en Zekerheid. Voor alle inwoners met een inkomen tot 
110% van de bijstandsnorm biedt de gemeente Nieuwkoop 
een collectieve zorgverzekering bij Zorg en Zekerheid. De 
collectieve zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering 
en twee aanvullende verzekeringen, namelijk de AV-standaard 
en de AV-top. Zo kiest u altijd de zorg die bij u past!    
  
Voordelen collectieve verzekering 
•  De gemeente betaalt mee aan de premie van uw 

aanvullende verzekering.  
•  Een korting van 5% op de basisverzekering. 
•  Uitgebreide vergoeding voor o.a. brillen, fysiotherapie, 

tandartskosten en eigen bijdragen Wmo en Wlz (alleen 
voor eigen bijdrage voor de door een wijkverpleegkundige 
geïndiceerde thuiszorg). 

•  Zorg en Zekerheid accepteert iedereen, zonder medische 
keuring.  

•  Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.  
  
Netto premies 1 januari 2022 
Standaard  
Aanvullende verzekering € 0 
Basisverzekering  € 123,36  
U betaalt  € 123,26 per maand 
  
Top  
Aanvullende verzekering € 17,72
Basisverzekering  € 123,36 
U betaalt  € 140,98 per maand

Aanvragen voor 13 december 
Op www.nieuwkoop.nl vindt u de voorwaarden voor 
deelname. Wilt u deelnemen aan de collectieve 
zorgverzekering en voldoet u aan de voorwaarden? Dan 
kunt u vóór 13 december a.s. een aanvraag indienen bij het 
Serviceplein Alphen aan den Rijn. Alleen van aanvragen die 
vóór 13 december 2021 door het Serviceplein zijn ontvangen, 
kunnen we garanderen dat uiterlijk 31 december 2021 een 
beslissing op uw aanvraag is genomen. Uiteraard dient uw 
aanvraag dan wel compleet te zijn.  
  
Op www.gezondverzekerd.nl kunt u de naam van de 
gemeente Nieuwkoop invullen en zien welke kosten 
vergoed worden als u meedoet met de collectieve 
zorgverzekering. Ook kunt u via www.gezondverzekerd.nl een 
online afspraak maken voor hulp bij het kiezen van de juiste 
zorgverzekering.

Meer informatie 
Neem voor meer informatie contact op met het Serviceplein in 
Alphen aan den Rijn via telefoonnummer 14 0172.  
Heeft u vragen over de polis? Neem telefonisch contact 
op met zorg en zekerheid via 071-58 25 550. 

MUSEUM NIEUWKOOP GAAT DOOR! 

Smeden, turfsteken, schaatsen, 
timmeren en nog veel meer 
Nieuwkoop is vanaf volgend jaar 
allemaal in Museum Nieuwkoop aan 
de Noordenseweg 23 te vinden. Het 
museum opent in april 2022 de deuren. 
Vanaf dan zijn in de voormalige loopstal 
van De Zevensprong de gezamenlijke 

collecties van het Smederijmuseum, 
Oudheidkundig- en Poldermuseum, 
Oudhollandse Waterlinie, Schaats- en 
Mutsmuseum en Timmermuseum Henk 
de Boer te bewonderen. 

Huurcontract getekend
Op 1 november ondertekenden de 
initiatiefnemers van Museum Nieuwkoop 
het huurcontract met stichting De 
Zevensprong. Frits Paymans, een van 
de initiatiefnemers en voorzitter van 
Museum Nieuwkoop vertelt: “Na jaren 
van gezamenlijke plannen maken, 
studies en subsidies verwerven, is het 
zover: we gaan door! 

Op dit moment is bijna tweederde van 
de benodigde subsidiegelden binnen en 
kunnen we met het huren de volgende 

stap zetten, namelijk het opbouwen 
en inrichten van het gezamenlijke 
museum.” De gemeente ondersteunt 
de ontwikkeling van het Museum 
Nieuwkoop en de gemeenteraad heeft 
structureel een subsidie beschikbaar 
gesteld voor de exploitatie van het 
museum.

Van smeden tot schaatsen
De collecties en verzamelingen die in 
Museum Nieuwkoop zijn opgenomen, 
vertellen het verhaal van het ontstaan 
van Nieuwkoop en de ontwikkeling 
van de regio door de eeuwen heen. 
Paymans: “Het wordt echt een museum 
voor iedereen: voor de één een feest 
van herkenning, voor de ander een feest 
van ontdekking.” Voor meer informatie 
kijkt u op www.museumnieuwkoop.nl.

Bij de ondertekening van het huurcontract waren beide 
voorzitters aanwezig, geflankeerd door twee oud-
burgemeesters. V.l.n.r.: Frans Buijserd, Frits Paymans, 
Peter Groen en Klaas Barendregt
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AANVRAGEN EVENEMENTEN & 
ACTIVITEITEN

Ter Aar
Van Wassenaerstraat 100 - Stroopweek 
15-18 aug 2022
Huis-aan-huis-verkoop speculaas van 
22 t/m 28-11 en inzameling 29 t/m 31-12 
- Scouting Wapata
Korteraarseweg 56A - schenken alcohol 
2-4 sep 2022 - Korteraarsbuurtfeest 
Hoekse Aar 118 -ligplaats woonschip 
Zevenhoven
Stationsweg 23 - Oud- en Nieuwfeest, 31 dec
Nieuwveen 
Oude Nieuwveenseweg 137 - plaatsen 
werkmaterialen, 21 feb 2022 t/m 28 feb 
2023 - vervangen kabels 
 
AFGEHANDELDE AANVRAGEN 
EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN

Ter Aar
Hazepad 1 alcoholvergunning - 
Muziekvereniging Aer & Amstel
Diverse wegen - Oranjeloop, 
24 apr 2022  
Noorden
Simon van Capelwelweg 109B - 
standplaats 4 t/m 31 dec - poffertjes
Diverse kernen
Joop Zoetemelk Classic - 19 mrt 2022 
Nieuwveen
WP Speelmanweg 19B - 
Vogeltentoonstelling, 9-11 dec 2022 
W.P. Speelmanweg 1a - bingo 11 dec - 
Sportvereniging Nicolaas Boys 
Nieuwkoop
Noordenseweg - Zwemloop, 3 apr 2022

NUMMERAANDUIDING

Nieuwveen, Nieuwveens Jaagpad 116A - 
aanvraag
Woerdense Verlaat, Lange Meentweg 
41A - aanvraag
Ter Aar, Distelkade 2 - besluit

BASISREGISTRATIE PERSONEN 
(BRP)

Voorgenomen opname gegevens vertrek
Mevrouw Emilia Bogusława Kus en 
dochter Nadia Teresa Łosiewicz, 
Woerdense Verlaat 
Beschikking opname gegevens vertrek
Mevrouw Anna Maria Łozicka, Ter Aar

VERKEERSBESLUITEN  

Nieuwveen, Rugstreeppad t.o.v. nummer 
20 - Reserveren vier parkeerplaatsen 
voor opladen elektrische voertuigen  
Nieuwkoop, Afwaarderen van de 
Aarlanderveenseweg tussen de 
Achttienkavels en de Churchilllaan tot 
een (brom)fietspad 

MILIEUPUBLICATIES 

Nieuwkoop
Energieweg 20 - aanvraag Wet 
milieubeheer  
Achttienkavels 8 - ontwerpbeschikking 
Wabo
Ter Aar
Oude Kerkpad 8C - melding 
Activiteitenbesluit milieubeheer - 
gasdrukregel en meetstation 

BESTEMMINGSPLANNEN

Ontwerp bestemmingsplan 
‘Korteraarseweg 126, Korteraar’

SLOOPMELDINGEN

Ter Aar 
A. van Heusdenstraat 8 - verwijderen 
asbest
Vosholstraat 33 - slopen schoolgebouw
Westkanaalweg 18 - slopen woning 
Nieuwkoop
Industrieweg 6 - verwijderen asbest
Noorden 
Irisstraat 6 - verwijderen asbest
Zevenhoven 
Schoterstraat 19 - verwijderen asbest

AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

Ter Aar 
Blaarkop 6 en 7 - realiseren oprit voor 
beide woningen
Westkanaalweg 51A - omzetten tijdelijke 
vergunning naar een permanten 
vergunning voor plattelandswoning
Nieuwkoop 
Dorpsstraat 57 - wijzigen gevel
Grendel 2 - uitbreiden begane grond aan 
linkerzijde gevel 
Noorden 
Gerberastraat 6 - aanleg fundering-
terreinverharding

VERLENGING BESLISTERMIJN 
OMGEVINGSVERGUNNING

Bloesem 33 Nieuwveen - woning en 
bijgebouw

AFGEHANDELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

Nieuwveen
Schilkerkade 3 - oprichten schuur
Bloesem 2 - aanleg in/ uitrit
Blokland 23 - bouw tuinhuis
Vrouwenakker 
Ruigekade 1 - realiseren onderheid 
toegangspad en gebruik gronden met 
bestemming ‘Bedrijf’ als erf bij woning
Ter Aar
Distelkade 2 - bouw woning
Geerweg 97 - herbouw stal
Smidskade 18 - uitbreiden bedrijfsruimte
Westkanaalweg 51 – bouw woning
Nieuwkoop
Transportweg 28 - realiseren overhead 
deur

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 

Ashram College op archdaily.com

Het schoolgebouw van het Ashram College 
Nieuwkoop is een van de duurzaamste 
schoolgebouwen in Nederland. Het 
internationale online architectuurblad 
ArchDaily plaatste in november een bericht 
over de architectuur en de energieneutrale 
bouwmethodes van het Ashram College 
Nieuwkoop.

In het bericht is onder andere te lezen dat er 
al vroeg in het ontwerp is gekeken naar de 
mogelijkheden om de energievraag laag te 
houden. Zo is er rekening gehouden met de 
ligging zodat het gebouw optimaal profiteert 
van zonlicht en is het gebouw goed 
geïsoleerd. Ook maakt het Ashram College 
Nieuwkoop deel uit van een collectief 
warmtewisselingsysteem met andere 
gebouwen in de omgeving om warmte 
en kou te delen tussen de gebouwen die 
het nodig hebben. Verder liggen er 350 
zonnepanelen op het dak van de school om 
elektriciteit op te wekken.

Het volledige artikel leest u op 
architectuurwebsite
www.archdaily.com. 

Het artikel is in het Engels.
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Nieuwkoop ontwikkelt, ontwikkel jij mee?  
Wij zijn op zoek naar een Adviseur Informatisering /  
Gegevensmanager (32-36 uur). 
Kijk voor de vacaturetekst en om te solliciteren op 
www.werkeninhetwesten.nl. 

ZWEMBAD DE WEL ZOEKT ENTHOUSIASTE OPROEPKRACHTEN 

We zijn op zoek naar zweminstructeurs 
en receptiemedewerkers. Een 
combinatie van deze functies is ook 
mogelijk.  
 
Ben jij een paar uur in de week 
beschikbaar, 16 jaar of ouder en lijkt het 
je leuk om in het zwembad te werken? 
Dan hebben wij dé baan voor jou! We 
zoeken flexibele invalkrachten voor 
doordeweeks en/of in het weekend. 
Alleen werken in de schoolvakanties is 
ook mogelijk.

 Zweminstructeur
• Geven van zwemles  
• Geven van Aquasport lessen
• Toezicht houden
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.
 
Medewerker Receptie
• Ontvangst bezoekers
• Aanspreekpunt bezoekers
• Kaart verkoop
• Verkoop horeca
• Lichte schoonmaakwerkzaamheden
 
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
 
Zwembad De Wel is een gezellig familie 
zwembad in Nieuwkoop. Je wordt 
onderdeel van een vakkundig, energiek 
en leuk team. Ben je enthousiast 
geworden? Dan zien we jouw sollicitatie 
graag tegemoet! 
Voor meer informatie en solliciteren: 
Hanne Labordus 06 25777558 / 
h.labordus@nieuwkoop.nl.

FIETSMAATJES NIEUWKOOP ZOEKT VRIJWILLIGERS 

Fietst u graag in onze mooie omgeving en wilt u iemand anders 
hier ook van laten genieten? Iemand die graag wil fietsen 
maar dit zelfstandig niet meer kan/wil? Word dan vrijwilliger 
bij Fietsmaatjes Nieuwkoop en maak samen met één van de 
gasten gezellige fietsritjes. Uit ervaring blijkt dat Fietsmaatjes 
vrijwilligers hier net zo veel plezier aan beleven als de gasten.

Handig om te weten
Afhankelijk van uw beschikbare tijd kunt u zich aanmelden 
voor een dagdeel eens in de veertien dagen, eens in de week 
of maand. Ook kunt u een voorkeur uitspreken voor een 
vaste gast, iemand die u kent of voor verschillende gasten. 
De duofietsen hebben elektrische trapondersteuning en 
versnellingen, de gast fietst mee naar vermogen.
 
Voordat u daadwerkelijk met het fietsen gaat starten, maakt u 
proefrit met de duofiets, onder leiding van de coördinator. De 
vrijwilliger neemt dan plaats op zowel de bestuurdersstoel als 
de passagiersstoel, om te ervaren hoe het is om te fietsen op 
de duofiets als bestuurder, maar ook als gast.

Meer informatie
Bent u enthousiast geworden? Of wilt u graag meer 
informatie? Neem dan contact op met Fietsmaatjes 
Nieuwkoop, Joop en Mieke Groen in ’t Wout. Telefoonnummer 
06 - 44 81 36 07, e-mail: info@fietsmaatjesnieuwkoop.nl of kijk 
op de website www.fietsmaatjesnieuwkoop.nl.
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