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DODENHERDENKING 2022
We herdenken allen, burgers en 
militairen, die in het Koninkrijk der 
Nederlanden of waar ook ter wereld 
zijn omgekomen sinds het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog, in 
oorlogssituaties en bij vredesoperaties.
Het jaarthema voor de herdenkingen 
en vieringen dit jaar is ‘Vrijheid in 
verbondenheid’. Hiermee benadrukt 
het Nationaal Comité dat onze vrijheid 
onlosmakelijk is verbonden met de 
vrijheid van de ander. 

De oorlog in Oekraïne toont hoe 
kwetsbaar vrijheid is en sterkt het 
Nationaal Comité in zijn opdracht om 
oorlogsslachtoffers te herdenken en 
het belang van vrijheid, democratie en 
rechtsstaat uit te dragen. 

Kijk vanaf 29 april voor de verschillende 
programma’s in de diverse kernen op 
www.nieuwkoop.nl/dodenherdenking2022.

KONINGSDAG 2022
Na twee jaar mogen er eindelijk 
weer evenementen georganiseerd 
worden rondom Koningsdag. De 
Oranjecomités organiseren dit jaar 
weer vol enthousiasme verschillende 
evenementen rondom 27 april. 

Op www.nieuwkoop.nl/koningsdag2022 
vindt u de verschillende programma’s en 
verwijzingen naar meer informatie.
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NIEUWE GEMEENTEWERF GEOPEND!
Burgemeester Robbert-Jan van 
Duijn opende 14 april de nieuwe 
gemeentewerf op Schoterhoek II in 
Nieuwveen. 

Hij feliciteerde de medewerkers van 
Beheer Openbare Ruimte met de 
nieuwe locatie: “Het is een primeur 
voor Nieuwkoop dat we zo’n duurzaam 
gebouwd gemeentelijk pand hebben. 
Dat hoort ook zeker tot onze ambities 
en sluit aan bij het toekomstbestendig 
bouwen. En ik ben blij dat onze 
medewerkers van de buitendienst nu 
een fijne werkplek hebben.”

Bouwbedrijf Van Engen uit Kockengen 
bouwde de gemeentewerf. Dat deden zij 
energieneutraal en met gebruik van veel 
natuurlijke materialen ook wel ‘biobased 
bouwen’ genoemd. ORGA architect 
ontwierp het duurzame gebouw. 
 
De gemeentewerf is de uitvalsbasis voor 
de medewerkers van de buitendienst. 
We gebruiken de locatie voor het 
opslaan van materiaal (zoals strooizout 
en verkeersborden), gereedschap 
en machines. Ook is er een kleine 
kantoorruimte, kantine en een 
kleedruimte. 



Kap zieke kastanjebomen
Op de Oostkanaalweg in Ter Aar en de N231 Nieuwveenseweg (bij Maas en tussen 
Nieuwkoop en Nieuwveen) heeft de provincie Zuid-Holland kastanjebomen gekapt. 
Deze bomen waren ernstig aangetast door de kastanjebloedingsziekte waardoor ze 
niet meer veilig waren en helaas gekapt moesten worden. Nog dit jaar worden er 
nieuwe kastanjebomen geplant.

 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)

Koningsdag 27 april en
Bevrijdingsdag 5 mei 
zijn het gemeentehuis en de 
Milieustraat gesloten.

Cyclus haalt op Koningsdag geen 
afval op, dat verschuift naar 30 april.

‘GROEN WERKT BETER’ SUBSIDIE   

Werkt u bij een bedrijf in Zuid-Holland 
en wilt u een groene, gezonde 
werkomgeving waarin u bijvoorbeeld 
kunt lunchen of vergaderen? U kunt 
hiervoor tot € 5.000 subsidie aanvragen!  

Natuur op uw werkplek helpt om u 
fitter en vrolijker te voelen. Het heeft 
een positief effect op uw creativiteit en 
concentratie en bovendien verlaagt het 
uw stressniveau. Zowel uw werk als uw 
gezondheid krijgt een boost wanneer u 
natuur een plek geeft in uw werk. Maar 
daar is wel natuur voor nodig! Daarnaast 
is het belangrijk om te weten hoe u 
daar gebruik van kan maken tijdens een 
werkdag. Om dat mogelijk te maken kunt 
u als bedrijf een subsidie tot € 5.000 
ontvangen om een natuurlijke werkplek 
in te richten en een training te volgen 
over hoe u natuur in uw werkdag 
kan integreren of zo’n werkplek met 
collega’s kan onderhouden.  

Wilt u meer weten over de 
subsidieregeling ‘Groen Werkt Beter’? 
Kijk op www.ivn.nl/subsidie-groene-
bedrijventerreinen of www.zelfdoeninzh.nl. 
Op dit platform kunt u alle voorwaarden 
vinden en (tot en met 1 februari 2024) 

uw subsidie aanvragen. Houd er vast 
rekening mee dat het gaat om een 
bedrijf met een bedrijventerrein, er 
inheems plantmateriaal wordt gebruikt 
en de activiteiten gericht zijn op 
kennisvergroting en fysieke vergroening 
van het bedrijventerrein. 

Dit is een subsidieregeling vanuit 
provincie Zuid-Holland en onderdeel van 
het programma Groene, Gezonde 
Bedrijventerreinen Zuid-Holland dat is 
ontstaan uit een samenwerking met IVN 
Natuureducatie, Steenbreek, Groene 
Cirkels Bijenlandschap en De Groene 
Motor.

Donderdag 19 mei van 14.00 tot 
17.30 uur houden de VON samen 
met de gemeente een praktische 
masterclass in Avifauna gericht op 
de (verdere) digitalisering van uw 
bedrijf. Deze eerste bijeenkomst 
binnen het programma ‘Boost 
Your digital business’ richt zich op 
onlinesales, branding en marketing 
en datamanagement. Deelnemende 
bedrijven kunnen een voucher 
aanvragen tot een bedrag van 1500 
euro per bedrijf. Met de voucher kunt 
u een digitaliseringsexpert inschakelen 
om voor hun eigen vraagstuk concrete 
ondersteuning te krijgen.  Kijk voor 
meer informatie en meld u aan op 
www.boostyourdigitalbusiness.nl.
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DE NIEUWE GEMEENTERAAD
De bij de gemeenteraadsverkiezingen gekozen 21 raadsleden zijn op 30 maart 2022 geïnstalleerd. Ze hebben 
de eed of de belofte afgelegd. Wilt u meer over de raadsleden weten kijk dan op www.raadnieuwkoop.nl bij 
‘samenstelling raad’.

Ines de Ridder Guus Elkhuizen Remco Hendriks Lizet Keijzers Mariëlle de Romijn Leo Visser

Tom de Kleer Marijke van Dam-
Oudshoorn

Paul Platen Aat van Putten Rik van Trigt Antoinette 
Ingwersen

Romy van Dijk Rowan 
van Leeuwen

Leon Zoet Pien Schrama-
van Kessel

René Carlier Bas Oostwouder

Jop van der Pijl Annette Pietersen Gerrit Splinter

Donderdagavond 12 mei is er een 
besluitvormende raadsvergadering. 

De agenda en stukken staan uiterlijk 1 week voor de vergadering op 
www.raadnieuwkoop.nl onder ‘agenda en vergaderstukken’. U kunt 

ook live meekijken met de vergaderingen via deze website.

NIEUWS 
UIT DE 
RAAD
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SENIOREN & VEILIGHEID

Oplichters worden steeds slimmer. 
Ze verzinnen steeds weer nieuwe 
manieren om mensen van hun 
privégegevens of bezittingen te 
beroven. Of een bankmedewerker die 
even bij u langskomt, omdat u niet 
naar de bank kunt komen. Tijdens de 
coronacrisis zagen we oplichters die 
zich voordeden als verpleger en iemand 
zogenaamd kwamen prikken. Iedereen 
kan slachtoffer worden van dergelijke 
trucs, ook ouderen. Daarom wijden we in 
deze editie van Nieuwkoop Nieuws een 
pagina over de veiligheid van senioren.

Arie van Wijk (veiligheidsadviseur KBO-
PCOB) vanuit het Platform Gehandicapten 
en Senioren in Nieuwkoop (PGSN) en 
wijkagent Marjolein Bieringa delen hun 
ervaringen, kennis en tips.

Sinds februari bezoekt Arie samen met 
enkele ambtenaren, een wijkagent en 
burgemeester Robbert-Jan van Duijn 
verschillende seniorenbonden om 
voorlichting te geven over alles dat 
met veiligheid te maken heeft. Ouderen 
waarderen deze bijeenkomsten erg. 
Vooral dat zij meteen vragen kunnen 
stellen en er een gesprek mogelijk is 
vinden ze erg fijn.

Tips van Arie over internetfraude:
De vorm van oplichting waarbij men 
in feite ‘hengelt’ om gegevens 
los te krijgen bij een persoon 
noemen we ‘Phishing’. U krijgt 
een mail of een sms/Whatsapp 
met de vraag om te klikken 
op een link of ergens 
in te loggen. U wordt 
niet bij uw naam 
genoemd en het is 
altijd urgent. Maar 
let op: deze link 

komt uit bij een valse website van een 
bank. Dan proberen de criminelen uw 
bankgegevens van u te ontvangen. Zo 
proberen ze toegang te krijgen tot uw 
bank- of persoonlijke gegevens. Op deze 
manier wordt soms veel geld afhandig 
gemaakt.

Let op: Klik nooit op een link van een 
onbekend persoon of iemand die zich 
voordoet als een bekende. Controleer 
het e-mailadres.

‘Spoofing’ betekent eigenlijk ‘nabootsen’. 
Iemand bootst een ander na door een 
andere identiteit aan te nemen. De 
oplichter doet zich voor als bijvoorbeeld 
iemand van een bank. U krijgt een mail/
sms/Whatsapp waarin hij/zij vraagt om 
een geldbedrag over te maken naar een 
kluisrekening vanwege bijvoorbeeld een 
fraudeprobleem. Het telefoonnummer is 
gemanipuleerd zodat het echt van een 
bank lijkt. Soms wordt er gevraagd om 
inloggegevens zodat ze ‘zogenaamd’ het 
fraudeprobleem kunnen oplossen voor u. 
Daarna wordt er ook aangeboden om de 
betaalpas op te komen ophalen.

Let op:  Ga hier nooit op in omdat 
banken dit nooit zullen doen op deze 
manier. Dus verbreek de verbinding 
of verwijder het bericht als u het niet 
vertrouwt. U kunt altijd uw eigen bank 
via hun officiële nummer bereiken om te 
vragen of ze hiervan op de hoogte zijn.

Tips van wijkagent Marjolein 
voorkomen van woninginbraak
“Vanuit de wijkagenten zijn wij aanwezig 
geweest bij de bijeenkomst over 
veiligheid. Wij hebben hier onder andere 
voorlichting en advies gegeven. Dat was 
erg leuk om te doen. Helaas zien wij wel 
een stijging van het aantal aangiftes wat 
te maken heeft met internetfraude. Dat 

gaat dan vooral over Spoofing en 
Phishing. Neem de tips van Arie ter 
harte, zo voorkomt u veel ellende. 

In gemeente Nieuwkoop valt 
het nog mee met het aantal 
woninginbraken, maar 
ze zijn er helaas wel. 
Hier een aantal tips om 
een woninginbraak te 
voorkomen: 

• Bel altijd 112 bij een verdachte situatie. 
Liever een keer te veel dan te weinig.

• Laat een lampje aan bij afwezigheid 
door bijvoorbeeld een automatische 
lichtschakelaar.

• Sluit ramen en deuren goed af, ook als 
u maar even weg bent. Draai de deur 
op slot.

• Zorg voor verlichting in de tuin en sluit 
de poortdeur af.

• Haal kostbaarheden uit het zicht. 
• Zorg dat er geen ladders, containers 

of andere hulpmiddelen bij uw woning 
staan die het makkelijk maken om naar 
binnen te klimmen.

• Verstop geen huissleutels onder een 
deurmat of bloempot. 

• Hang geen adreslabel aan uw 
sleutelbos. 

 
Heeft u met de buurt een WhatsApp-
groep? Gebruik deze dan om een 
verdachte situatie aan elkaar door te 
geven zodat iedereen alert is en meld 
het ook bij de politie. Vertel buren 
wanneer u op vakantie gaat en laat 
iemand anders hun tweede voertuig 
op het erf parkeren zodat het lijkt of er 
iemand thuis is.

Samen houden we de gemeente veilig.

Handel vooral via  
de achterdeur?

meldmisdaadanoniem.nl
Meld het ons!

Campagne tegen ondermijning – posters Abri bxh 1.185x1.750mm def.indd   1Campagne tegen ondermijning – posters Abri bxh 1.185x1.750mm def.indd   1 04-03-2022   11:2504-03-2022   11:25
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ACTUELE WERKZAAMHEDEN
• Dijkverbetering Westveensekade
In opdracht van Waterschap Amstel, Gooi 
en Vecht en Waternet voert Ploegam 
werkzaamheden uit voor het project 
Dijkverbetering Westveensekade in 
Woerdense Verlaat. 
Op de Westveensekade wordt 
een damwand aangebracht, 
een betonpad aangelegd en er 
zijn asfaltwerkzaamheden. De 
werkzaamheden zijn 11 april gestart en 
duren tot ongeveer 6 mei. Tijdens het 
werk is de Westveensekade tussen de 
molen en de Korte Meentweg afgesloten. 
De omleiding is met borden aangegeven. 
Op de Uitweg geldt in de eerste week 
van mei één dag een afsluiting voor de 

aanvoer van asfalt. Dit is met borden 
aangegeven.

• Harsweg Ter Aar
Wij hebben aannemer D. van der Steen 
BV opdracht gegeven om op een deel 
van de Harsweg de riolering te vervangen 
en de weg opnieuw te asfalteren. Er 
wordt gewerkt vanaf de kruising met 
de Stobbeweg tot en met Harsweg 
21. De bedrijven in het werkvak zijn 
bereikbaar. 25 april tot en met 13 mei: 
Aanleg riolering, er is verkeerhinder, 
de weg is niet afgesloten. 13 mei 
19.00 uur tot en met 16 mei 05.00 uur: 
Asfalteringswerkzaamheden, het werkvak 
is helemaal afgesloten.

• Westkanaalweg Ter Aar 
In april of mei krijgt de Westkanaalweg 
(N461) tussen de Hertog van 
Beijerenstraat en Aardamseweg in Ter 
Aar rode suggestiestroken aan beide 
kanten van de weg tussen huisnummers 
67 t/m 96. Het aanbrengen van de rode 
stroken is afhankelijk van het weer en 
wordt ingepland wanneer mogelijk.  

Wanneer het werk uitgevoerd wordt 
leest u op www.nieuwkoop.nl en 
op borden langs de weg. Tijdens de 
uitvoering is de weg in één rijrichting 
afgesloten. Voor fietsers is de weg 
afgesloten, zij worden omgeleid via de 
Ringdijk.

NATUURMONUMENTEN DOET OPROEP AAN HONDENBEZITTERS
Natuurmonumenten roept alle 
hondenbezitters op om in natuurgebied 
Lusthof de Haeck de hond aan de lijn te 
houden en hondenpoep op te ruimen. 
Bij de ingang van het gebied hebben zij 
borden geplaatst. Loslopende honden 
zorgen voor schade aan de kwetsbare 

natuur en verstoren het leefgebied van 
vele dieren. 
Natuurmonumenten wil graag dat het 
natuurgebied toegankelijk blijft voor alle 
bezoekers, ook met de hond. Hierdoor 
kan iedereen blijven genieten van het 
mooie natuurgebied. Dit voorjaar en deze 

zomer wordt er gekeken of het goed 
blijft gaan met honden in het gebied. Als 
honden te veel blijven verstoren bestaat 
de kans dat het gebied vanaf september 
helemaal afgesloten wordt voor de hond. 
Bedankt voor uw medewerking en geniet 
van deze mooie plek!

NIEUWE HOTSPOTS HONDENCAMPAGNE  
Veel hondenbaasjes ruimen netjes 
de poep op en lijnen hun hond aan. 
Hartstikke goed! Het gaat echter nog 
niet overal goed. Daarom geven we met 
een campagne extra aandacht aan 
het opruimen van hondenpoep en de 
regels voor het uitlaten van honden. 
Voor de maanden mei en juni hebben 
we nieuwe hotspots geselecteerd. Dit 
deden we op basis van reacties van 
inwoners via onder andere Verbeter de 
Buurt.

Drie nieuwe hotspotlocaties voor mei 
en juni 
De handhavers controleren altijd al of 
de regels op hondenbeleid worden 
nageleefd. Op de hotspotlocaties 
hangen we (tijdelijk) borden op en 
controleren we extra. Deze keer 
controleren we op de volgende drie 
hotspotlocaties:   
• Nieuwkoop, Fleurstraat (aan het 

einde bij het voetbalveldje)

• Noordeinde, de Dobbe (achterpad 
langs de speelplek)

• Ter Aar, Speelveen
 

Geef locaties door 
Kent u een plaats waar veel 
hondenpoep ligt (hotspotlocatie)? 
Laat het ons weten! Zo kunnen de 
handhavers gerichter controleren en 
hondenbezitters die zich niet aan de 
regels houden hierop aanspreken. 

Hotspots geeft u door via 
www.verbeterdebuurt.nl. 
Locaties die vaak doorgegeven worden 
nemen we de volgende keer op als 
hotspotlocatie.   

Hoe zat het ook alweer? 
• Hondenpoep altijd en overal in de 

bebouwde kom opruimen. 
• Honden zijn niet toegestaan op 

speelvelden, schoolpleinen en 
sportvelden. 

• Honden altijd aan de lijn (behalve in 
de losloopgebieden).
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AANSLAG LOKALE BELASTINGEN NIET COMPLEET ONTVANGEN? 
SVHW verstuurt voor ons de lokale 
belastingen. Meestal versturen zij de 
verschillende heffingen en de WOZ-
beschikking tegelijk. 

Dit jaar hebben zij nog niet voor alle 
woningen de WOZ-waarde bepaald. 
Daarom kan het zijn dat u wel lokale 
heffingen zoals afvalstoffenheffing en 
rioolkosten hebt ontvangen, maar nog 
niet uw WOZ-beschikking. U hoeft dit 

niet te melden en u ontvangt de aanslag 
met de WOZ-beschikking vanzelf. 
 
Twijfelt u over de juistheid van de 
WOZ-waarde?
Dien dan rechtstreeks bezwaar in bij 
SVHW. Via een ander bedrijf bezwaar 
indienen kost de gemeente geld. 
Rechtstreeks bij de SVHW is gratis voor 
u én voor de gemeente. Kijk voor meer 
informatie op www.svhw.nl/woz-waarde. 

Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de SVHW via 
telefoonnummer 0186 577 222 of 0800 
020 08 73 of kijk op www.svhw.nl/woz/. 

SVHW heft en int de lokale belastingen 
in onze gemeente. Met uw belastinggeld 
draagt u bij aan de veiligheid, de 
leefbaarheid en de voorzieningen in 
onze gemeente.

JOGG: GEZONDE JEUGD, GEZONDE TOEKOMST!

Een gezonde toekomst begint met een 
gezonde jeugd. Als gemeente willen we 
daar graag een steentje aan bijdragen. 
Dat doen we door ons aan te sluiten bij 
JOGG. Deze organisatie zet zich in voor 
een gezonde leefstijl en -omgeving voor 
jongeren. De hele dag door worden 
kinderen, jongeren en hun ouders 
verleid tot het maken van ongezonde 
keuzes. Te veel schermtijd en te weinig 
bewegen, zo herkenbaar voor velen. 
Samen met JOGG willen we ervoor 
zorgen dat het makkelijk wordt om 
gezonde keuzes te maken. 

Samenwerkingsovereenkomst met JOGG
Op 11 april ondertekenden Caroline Peeck 
van JOGG en wethouder Gerben van 
Duin de samenwerkingsovereenkomst. 
“Als gemeente vinden we een gezonde 
leefstijl voor iedereen belangrijk, dus 
ook voor onze jongeren. Hoe bereiken 
we onze jongeren en hoe stimuleren 
we ze om gezond te leven? Daar kan 
JOGG ons bij helpen, maar dat kunnen 
we niet alleen. Onder meer scholen, 
sportverenigingen, zorgpartners en 
het bedrijfsleven nodigen we uit om 
samen met ons een bijdrage te leveren 

aan een gezonder Nieuwkoop. Onze 
jongerenwerkers gaan hier de komende 
tijd vol energie mee aan de slag en in 
de tweede helft van dit jaar organiseren 
we de eerste bijeenkomsten over dit 
onderwerp.”
 
Wat is JOGG?
JOGG staat voor ‘gezonde jeugd, 
gezonde toekomst’. De JOGG-aanpak 
is een aanpak waarbij iedereen in 
Nieuwkoop zich inzet om de fysieke en 
sociale leefomgeving voor onze jeugd 
gezonder te maken. Denk aan gezond 
eten, genoeg water drinken, voldoende 
beweging en een goede nachtrust. 
Kinderen, jongeren, hun ouders en hun 
leefomgeving staan hierbij centraal.

VOUCHERREGELING VOOR SPORT EN BEWEEGAANBOD 

Om sporten en bewegen in de 
openbare ruimte te stimuleren is de 
voucherregeling ‘beweegvriendelijke 
leefomgeving’ opgezet. Verenigingen 
en (sport)clubs kunnen een aanvraag 

indienen. Zij kunnen een bijdrage van 
maximaal 4000 euro vragen voor 
projecten/ideeën/wensen die een 
bijdrage leveren aan het sport- en 
beweegaanbod in de openbare ruimte. 
Denk daarbij aan sporttoestellen voor bij 
de vereniging, een beachvolleybalveld, 
een beweegroute of een zomertour om 
kinderen te laten sporten. 

Aanvragen kan tot er 150 aanvragen zijn 
ingediend of als dat aantal niet gehaald 
wordt, tot 30 mei 2022. 

Meer informatie staat op 
www.teamsportservice.nl/voucherregeling. 
Deze regeling wordt mede mogelijk 
gemaakt door Team Sportservice en de 
Provincie Zuid-Holland.
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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

Woerdense Verlaat 
Afsluiting wegen, 3 en 4 mei 
Westveensekade en deel paralelweg 
Uitweg- asfalteringswerkzaamheden
Lange Meentweg - Playtime, 2 jul 
Ter Aar 
Diverse wegen - braderie Aardam 25 jun 
Langeraar
Altiorplein 1 - feesttent, 24-28 aug 
Langeraarseweg 37 - intocht Sint 19 nov
Langeraarseweg 86 - pleinfeest 
Aeresteijn 24 jun 
Nieuwkoop
Dreg 1 - hockeykampeerweekend, 2-3 jul 
Tour d’Utrecht 3 jul 

AFGEHANDELDE AANVRAGEN 
EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN

Nieuwkoop
naast Churchilllaan 43 - kermis 11-15 mei 
Atoomweg - Open Bedrijvendag De Olm, 
20-21 mei 
Slikhaak 19 - geluidhinder 14 mei 
Reghthuysplein 13 - klein kansspel 26 
apr - Wereldwinkel
Dorpsstraat 116 - overschrijden 
geluidsnormen, 23 apr
Ter Aar 
Lindenplein - kermis, 7 t/m 10 jul 
Lindenplein - Koningsdag + schenken 
alcohol, 27 apr
Langeraar 
Langeraarseweg 37 - schenken alcohol 
27 apr 
Langeraarse plassen - SUP Event, 12 jun 
+ schenken alcohol

VERORDENINGEN 

Woonfonds Nieuwkoop 2022

VERKEERSBESLUITEN  

Reserveren vier parkeerplaatsen voor 
opladen elektrische voertuigen voor 
Meerkoet 45 Noorden. 
 
ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUBEHEER 

Anemonenstraat 21 Noorden - oprichten 
dierenartsenpraktijk
Atoomweg 9a, Nieuwkoop - veranderen 
metaalverwerkingsbedrijf

BESTEMMINGSPLANNEN

Ontwerpbestemmingsplan ‘Hogedijk 
10a/b, Zevenhoven’
Ontwerpbestemmingsplan Zuideinde 3C 
en achter 3D/3E Nieuwkoop

SLOOPMELDINGEN

De Meije
Meije 272 - verwijderen asbest
Meije 264 - verwijderen asbest
Nieuwkoop
Esdoornstraat 1 - verwijderen asbest
Maarten Freeke Wije 3 - verwijderen 
asbest
Nieuwveenseweg 40 - verwijderen 
asbest
Zuideinde 170 - sloop en verwijderen 
asbest bijgebouw
Noorden
Simon van Capelweg 80 - afvoeren 
asbest
Voorweg 75-77 - slopen 2 woningen
Papenveer
Paradijsweg 30 - verwijderen 
asbestplaten
Paradijsweg 40 - gedeeltelijk sloop 
woning
Ter Aar
Dr. A. Schweitzerstraat 49 - slopen 
schuur
Lijsterbeslaan 38 - Verwijderen asbest

AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

Nieuwveen 
Ampèrestraat ( kavel 6C en 21) - bouw 
opslagruimte, aanleg uitrit en plaatsen 
handelsreclame
Blokland 41 - verbouw stal naar zes 
b&b-kamers
Schilkerkade 4A - plaatsen dam 
Uiterbuurtweg 45 - uitbreiden loods
Woerdense Verlaat 
Grechtkade 12 - afwijken 
bestemmingsplan voor hondentraining
Nieuwkoop 
Neutronenweg Nieuwkoop A 8026 - 
uitbreiden bedrijfspand
Fuutstraat 20 - verlengen dakkapel
Wilgenlaan 22 - vervangen raam
Zuideinde 170 - bouw bijgebouw
Noorden
Voorweg 2 - vervangen boothuis
Langeraar
F.J. Nuijensstraat 1 - verbouw naar 2 
wooneenheden

Papenveer
Paradijsweg 88 - realiseren woning
Paradijsweg 40 - renoveren woning
Korteraar
Korteraarseweg 86 - graven sloot
Ter Aar
Dr. A. Schweitzerstraat 49 - vervangen/
verlengen garagebox
Kerkweg 26 - plaatsen dakkapel
Zevenhoven
Park Kromme Mijdrecht 2 - herbouw 
huisje, plaatsing blokhut
Zuideinde 11A - bouw woning 

VOORGENOMEN 
OMGEVINGSVERGUNNING 

Papenveer 
Oostkanaalweg 3A-1 t/m 3A-17, 3B-1 t/m 
3B-16, 3C-1 t/m 3C-9 en 3D-1 t/m 3D-17 
– plaatsen 59 chalets voor een periode 
van 10 jaar t.b.v. tijdelijke huisvesting 
arbeidsmigranten

VERLENGING BESLISTERMIJN 
OMGEVINGSVERGUNNING

Oranjelaan 8 Nieuwkoop - nokverhoging
Oude Nieuwveenseweg 48A Nieuwveen 
- schuifhek
Prolkade 2 Noorden - overkapping

AFGEHANDELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

Nieuwkoop
Sectie E 1671 1676 1680 1683 - tijdelijk 
vlot
nabij Dreg 3 - vervangen brug
Windhaak 16 - plaatsen dakkapel
Nieuwveen
A.H. Kooistrastraat 132 - verplaatsen 
kunstwerk - vergunningvrij
Noordse Dorp
Ir. J. Nysinghweg  ongenummerd, achter 
Veenweg 2-4 - aanleg visvijvers
Woerdense Verlaat 
Lange Meentweg 27 - aanleg tijdelijke 
inrit - ingetrokken
T.h.v. Bosweg, Milandweg en 
Hollandsekade - twee gemalen, 
waterinlaat en beschoeiingen en 
damwanden met stuwconstructie, 
watergangen
Langeraar
Langeraarseweg 125 en 127 - vestigen 
bedrijf
Ter Aar 
Westkanaalweg 104 - verbouw woning
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Sponsorloop ‘Nieuwkoop steunt Oekraïne’ groot succes

Lionsclub Nieuwkoop hield op 20 maart een sponsorloop 
voor Oekraïne. De deelnemers en toeschouwers vulden de 
collectebussen op het plein. Uiteindelijk is er ruim 10.500 
euro opgehaald.

Foto: vlnr De heer de Winter, burgemeester van Duijn, de 
heer Angenent en de heer Groen in ’t Wout

4 april was burgemeester Robbert-Jan van Duijn 
aanwezig bij de jaarvergadering van EHBO-vereniging 
Nieuwkoop. Samen met de voorzitter van EHBO 
Nederland, de heer Groen in ’t Wout, zette hij 3 
jubilarissen in het zonnetje. De heren Van der Laan en De 
Winter zijn beiden al 25 jaar lid van de vereniging en de 
heer Angenent is zelfs al 60 jaar lid!

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 De Veenvogel uit Nieuwveen aan het 
woord.  
 
Niet kiezen maar delen
Tanja van den Berg is directeur van basisschool De Veenvogel 
in Nieuwveen. Ze vertelt over de manier waarop zij werken. 
“De Veenvogel is een jonge samenwerkingsschool met een 
brede identiteit. Ons enthousiaste team heeft een groot 
hart voor alle kinderen met hun verschillen. Wij zijn trots op 
onze school omdat we hier met alle kinderen, ouders en 
leerkrachten vorm geven aan het samen leren, werken en 
groeien in een gestructureerde en uitdagende leeromgeving. 
We praten vrijwel nooit over de leerling, maar met de leerling 
(en natuurlijk de ouders/verzorgers). Bij ons gaat het niet om 
kiezen, maar vooral om delen!”

De enthousiaste schoolleider vertelt dat de Veenvogel 
is ontstaan nadat de Tamboerijn en de Nicolaasschool 
zijn samengegaan. Heel kort na dat samengaan brak 
de coronapandemie uit en veranderde vooral ook in 
onderwijsland van alles. “Maar we zijn niet voor niets een 
samenwerkingsschool. We zijn er trots op dat we ook deze 
hele lastige periode hebben doorstaan.” 

“De afgelopen twee jaar kregen we de pandemie in alle 
vormen en varianten te zien. Ons docententeam moest zich in 
allerlei bochten wringen om toch de lessen te kunnen geven. 
Ook kregen veel docenten zelf een keer corona, een aantal 
zelfs twee keer! Sommigen zelfs heel ernstig, maar gelukkig 
krabbelt iedereen weer op. Het lesgeven was best lastig, 
want soms moesten klassen om de haverklap weer naar 
huis, omdat er te veel besmettingen waren. Een groep zat 
zelfs in een periode van vijf weken, drie weken thuis. Online 

lesgeven lukte prima, want technisch waren we goed genoeg 
voorbereid. Maar juist de combinatie van online lesgeven 
en fysiek voor de klas staan bij de wel aanwezige kinderen 
maakte het zwaar. 

Gelukkig lijkt die vervelende periode voorbij en kunnen we 
opgewekt naar de toekomst kijken. Eindelijk kunnen we nu 
echt in de praktijk brengen hoe een samenwerkingsschool 
werkt. Groepsdoorbrekend en met parallelklassen. Leerlingen 
volgen de lessen niet altijd in dezelfde groep of samenstelling. 
In de praktijk betekent dat dat de docenten veel afstemmen 
en overdragen. Dat houdt iedereen scherp en het komt de 
kwaliteit van onze lessen ten goede. 

Vooruitblikkend zien we nieuwe uitdagingen. Nieuwveen groeit 
nog steeds en het lerarentekort is niet zomaar opgelost. Over 
pakweg vier jaar hopen we in een nieuw schoolgebouw te 
zitten.” Er zijn inmiddels plannen om, net als in andere dorpen, 
een nieuw Integraal Kindcentrum (IKC) te realiseren. Tanja van 
den Berg noemt het zelf liever een Integraal Dorpscentrum. 
“Dat dekt de lading nog meer en beter, maar ook dat betekent 
vooral samenwerken!”
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GROENSPECIAL 7 
WILT U INSPIRATIE OPDOEN VOOR EEN GROENE TUIN? 

IN DEZE SPECIAL STAAN HANDIGE TIPS OM U OP WEG TE HELPEN.

MAAI MEI NIET 
In het vroege voorjaar staan nog maar 
weinig planten en bloemen in bloei 
waardoor vlinders, bijen en andere 
bestuivers minder te eten hebben dan 
in de zomer. Om deze bestuivers van 
voldoende voedsel te voorzien, startten 
Engeland en België de campagne ‘Maai 
Mei Niet’. Hierbij roepen zij iedereen op, 
om in de maand mei hun gazons (deels) 
niet te maaien. 

Dit jaar doen wij ook mee met ‘Maai Mei 
Niet’ en maaien we op diverse plekken 
(waar mogelijk) het gras niet. Door 
niet te maaien verschijnen er al snel 
veel bloemen, zoals de paardenbloem, 

muizenoor, boterbloem, weegbree, 
madeliefje en dovennetel. Deze bloemen 
zijn een waardevolle voedselbron 
voor onze bestuivers. Wist u dat… de 
paardenbloem voedsel biedt aan 27 
soorten bijen?! Dit is belangrijk omdat de 
bestuivers op hun beurt voor het voedsel 
zorgen waar wij zo van houden, zoals 
aardbeien, cacao, appels en amandelen. 

We hopen op een bloemrijk resultaat 
waar ook u van kunt meegenieten. 

Doet u ook (n)iets voor de natuur? 
Wilt u de bijen, vlinders en alle andere 
bestuivers echt helpen? Maai dan in mei 

uw gazon (deels) niet en creëer zo extra 
voedsel! U kunt uw gazon ook aanmelden 
via www.maaimeinietnederland.nl en 
ontvang leuke tips. Tel eind mei het aantal 
bloemen in één vierkante meter van 
het niet gemaaide gras, dan berekent 
de Bijenstichting de nectarscore van uw 
tuin. Zo weet u hoeveel nectar u heeft 
geproduceerd voor alle bestuivers. 
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‘TEGEL ERUIT, PLANT ERIN’ ACTIE EEN GROOT SUCCES!
De ‘tegel eruit, plant erin’ actie op 
2 april was een groot succes! Velen 
van u kwamen enthousiast een tegel 
inleveren in ruil voor drie gratis, vaste 
planten. Alle planten zijn uitgedeeld! 

Fijn om te zien dat steeds meer mensen 
hun ‘steentje’ bijdragen aan een gezonde 
en klimaatbestendige omgeving. Van 
de ingeleverde tegels maken we een 
mooie insectenmuur in wandelpark De 
Olm in Nieuwkoop. 

WIE VERDIENT DE TUINMETAMORFOSE? STEM OP UW FAVORIET 
In samenwerking met het 
televisieprogramma ‘Lodewijks 
Groene Geluk’ geven wij een gratis 
tuinmetamorfose weg! Tuineigenaren 
van een versteende tuin konden zich 
hier tot 24 april voor inschrijven. Uit alle 
inzendingen, en dat waren er veel, zijn 

vier tuinen geloot. Eén tuineigenaar 
wint de tuinmetamorfose door Lodewijk 
Hoekstra. Wie dat wordt… beslist u! 

Breng uw stem uit
Wie verdient volgens u de tuinmeta-
morfose? Breng tussen 2 en 16 mei uw 

stem uit op www.denkmee.nieuwkoop.nl. 
De tuin met de meeste stemmen wint 
de tuinmetamorfose. Dit laten we de 
tuineigenaar weten. Goed om te weten is 
dat de straat waarin de tuinmetamorfose 
plaatsvindt ook gratis kan mee 
vergroenen! Dus stem verstandig… 
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RIOLERING, HOE ZIT DAT EIGENLIJK? 

Water dat wegloopt door de gootsteen, 
toilet of douche komt in het riool 
terecht, en komt vervolgens via het 
riool bij de rioolwaterzuivering. Voor een 
goed werkend riool is het belangrijk dat 
u geen afval in het riool wegspoelt dat 
er niet hoort. Urine, ontlasting, gewoon 
toiletpapier en (afwas)water mogen het 
riool in. Ook regenwater loopt via de 
regenpijp het riool in, in een gemengd 
riool samen met afvalwater of in een 
gescheiden riool via een aparte buis.

Het grootste deel van onze bestaande 
riolering is als gemengd riool aangelegd. 
Een gemengd riool voert afvalwater 
samen met het veel schonere 
regenwater in één buis af naar de 
rioolwaterzuivering. Als het veel regent, 
is het afvalwater flink verdund. Als 

het riool vol raakt tijdens een hoosbui 
en er geen water meer bij kan, dan 
kunnen de gemengde riolen overlopen. 
Dan komt er behalve regenwater ook 
afvalwater in ons oppervlaktewater 
terecht. Dat is niet goed voor het 
milieu (de omgeving waarin wij leven). 
Daardoor gaat de voorkeur uit naar een 
gescheiden riool. Een gemengd riool 
kan ook deels of helemaal omgevormd 
worden tot een gescheiden riool. Dat 
heet afkoppelen. 

Een gescheiden rioolstelsel heeft een 
buis voor afvalwater en een buis 
voor regenwater. Het voert daarmee 
afvalwater en schoner regenwater 
voor het grootste deel apart af. Het 
afvalwater gaat via de rioolbuizen 
naar de rioolwaterzuivering. In deze 

installatie wordt het afvalwater schoner 
gemaakt en daarna in oppervlaktewater 
geloosd. Het veel schonere regenwater 
dat van daken en straten afkomt, 
gaat niet naar de rioolwaterzuivering. 
Dat water kan in de grond stromen 
(regenwaterinfiltratie) of wordt in het 
oppervlaktewater geloosd. 

Tegenwoordig leggen we in nieuwe 
wijken altijd een gescheiden riool aan. 
Afvalwater en schoner regenwater 
blijven dan apart. De rioolwaterzuivering 
wordt dan niet belast met grote 
hoeveelheden regenwater, waardoor 
het afvalwater beter schoongemaakt 
wordt. 

Naast gemengd en gescheiden 
riolering (vrijvalriolering), is er ook nog 
mechanische riolering (drukriolering of 
vacuümriolering). Mechanische riolering 
komt veelal voor in het buitengebied 
en is niet geschikt voor het afvoeren 
van regenwater. Hier voeren inwoners 
het regenwater af op eigen terrein 
en/of naar het 
oppervlaktewater. 
Pluspunten voor 
het milieu! 

WWW.NIEUWKOOP.NL10

Extreme hoosbuien 
komen steeds vaker 
voor, afwisselend met 
periodes van extreme 
droogte. Niet bepaald 
prettig voor uw tuin. De 
grote hoeveelheden 
water kunnen uw 
tuin flink toetakelen. 
Zeker als er veel 
stenen liggen, loopt 
uw tuin sneller onder 
water met mogelijk 
waterschade tot 
gevolg. 

Gelukkig kunt u uw tuin zo 
inrichten dat water weg kan of de 
ruimte krijgt. Bekijk alle tips hiernaast 
en maak uw tuin binnen mum van tijd 
watervriendelijk.

WATERBESTENDIGE TUIN
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BIJZONDERE DIEREN 
IN DE TUIN 

Een foto van 
afgelopen jaar met 
een bijzondere gast 
die heerlijk van de 
bloemen genoot. Deze 
kolibrie vlinder is, zoals 
de naam al aangeeft 
een vlindersoort die 
met gedrag en uiterlijk 

op een kolibrie lijkt. Wij hebben geen 
grote tuin, maar wel een waar mens 
en dier goed kunnen vertoeven – 
Jolanda de Jong-Kuylaars. 

Heeft u een bijzonder dier in uw tuin 
gezien? Stuur uw verhaal met foto 
naar redactie@nieuwkoop.nl. Misschien 
ziet u het terug in de volgende editie.

WAAR ZITTEN ONZE 
KWETSBARE LOCATIES? 

Voor meer informatie over de kansen 
en knelpunten in onze gemeente 
kunt u de stresstesten bekijken. Hierin 
zijn de kwetsbare locaties op het 
gebied van wateroverlast, hittestress 
en droogte in kaart gebracht. U vindt 
de klimaatstresstesten onderaan de 
pagina op www.duuzaam-nieuwkoop.nl/
klimaatdaptatie. 

AFKOPPELEN BIJ  
UW WONING 
Van een flink aantal inwoners krijgen we 
al positieve reacties over de mogelijkheid 
om het regenwater vanaf het dak af te 
voeren naar het regenwaterriool. 

Wat houdt dit in? 
We noemen dit het ‘afkoppelen van 
regenwater’. Dit kan door de regenpijp 
aan de voorkant van uw woning aan 
te sluiten op het regenwaterriool 
(indien aanwezig) in de straat, of door 
deze direct af te laten voeren naar 
oppervlaktewater, als uw woning 
grenst aan een sloot. De voordelen? Dit 
is beter voor het milieu en regenwater 
wordt makkelijker afgevoerd. Dit 
scheelt wateroverlast en plassen in de 
tuin en straat. 
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WAT DOEN WIJ OM WATEROVERLAST TE VOORKOMEN? 

Wateroverlast kan ontstaan door langdurige of juist korte, 
hevige neerslag. Om wateroverlast die hierdoor ontstaat 
zoveel mogelijk te voorkomen, nemen wij de nodige 
maatregelen. Voor die kwetsbare locaties zoeken we naar 
slimme oplossingen om water snel te kunnen afvoeren. Een 
aantal voorbeelden: 

Voldoende capaciteit 
Het is belangrijk dat de riolering over voldoende 
afvoercapaciteit beschikt. Wij houden hier in het ontwerp 
rekening mee. Zijn de rioolbuizen voldoende groot? 

Afkoppelen riool
Waar dat mogelijk is, koppelen we regenwater af van 
het gemengd riool. Hierbij wordt de gemengde riolering 
vervangen door een buis voor afvalwater en een buis voor 
regenwater. Bij een afkoppelend rioolstel stroomt het water 
van straten naar sloten, in plaats van naar het riool.  

Preventief beheer
We houden het rioolbeheer op orde, zodat blokkades en/
of vervuiling de afvoer niet in de weg zitten. We reinigen 
regelmatig de straatkolken, zodat deze een zware regenbui 
aankunnen. 

Groen
Groen levert een grote bijdrage aan het voorkomen van 
wateroverlast. Daar waar geen verharding is, kan regen in 
de grond wegzakken. Hiermee kan een deel van de neerslag 
die op de verharding valt afgevoerd worden. Dit vermindert 
wateroverlast op de stoep en weg. 

Noodberging in groene zones
Het teveel aan regenwater vangen we op in wadi’s en 
natuurvriendelijke oevers (tijdelijke bergingsplaatsen), om 
overlast in bebouwd gebied te voorkomen. Wadi’s zijn lage 
plekken in het groen waarin regenwater zich kan verzamelen 
en in de bodem kan wegzakken. Natuurvriendelijke oevers 
hebben een schuine oever waardoor de breedte waarover 
het water zich verdeelt groter is. Het water heeft zo meer tijd 
om in de grond te zakken.  



WWW.NIEUWKOOP.NL12

KORTINGSBON VOOR EEN REGENTON  
Regentonnen zijn niet alleen goed 
voor het milieu, maar ook voor uw tuin 
en portemonnee! Met een regenton 
bent u voorbereid op (hoos)buien. 
Dat vermindert wateroverlast en zo 
heeft u altijd een voorraad water 
voor uw (tuin)planten als het even 
niet regent. Scheelt een sproeibeurt, 
die ieder kwartier gemiddeld 100 liter 
schoon kraanwater kost. Bovendien 

komt het regenwater niet meer in het 
riool terecht en hoeft het niet onnodig 
gezuiverd te worden. 

Wist u dat het water uit de regenton 
beter is voor uw tuin dan kraanwater? 
In regenwater zit namelijk geen kalk. 

Tip: (auto)ramen wassen met 
regenwater levert geen strepen op. 

Omdat een regenton veel voordelen
heeft, geven wij korting op een
regenton. 

Lever van 1 tot en met 31 mei
de kortingsbon in bij Intratuin Ter 
Aar, en ontvang maar liefst € 12,50 
korting bij aanschaf van een regenton. 
We geven korting op maximaal 200 
regentonnen. Op=op!

Lever deze kortingsbon in bij               en ontvang

Naam:

Straat | Huisnummer:

Postcode | Woonplaats: 

Hoeveel liter water kan jouw nieuwe regenton opvangen? 

KORTINGSBON VOOR EEN REGENTON!
€12,50 korting op een regenton!*

*Deze actie geldt uitsluitend voor inwoners uit de gemeente Nieuwkoop. 
*Per huishouden maximaal 1 kortingsbon. In te leveren bij Intratuin Ter Aar. 
*Deze kortingsbon is geldig van 1 tot en met 31 mei 2022. 
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ZONNEBLOEMWEDSTRIJD 
Doet u mee aan de zonnebloemwedstrijd? Wat moet u 
doen? Een zonnebloem kweken en hier goed voor zorgen, 
zodat uw zonnebloem de grootste wordt. We delen aan alle 
basisschoolkinderen een zakje met zonnebloemzaden uit en 
ook u kunt een zakje met zonnebloemzaden ophalen bij 
het gemeentehuis in Nieuwveen. Op=op! 

We vinden het superleuk om te zien hoe 
het met uw zonnebloem gaat. Post op 
Facebook en/of Instagram met de hashtag 
#zonnebloemnieuwkoop en vertel ons de 
tussenstand. Hoe hoog is uw zonnebloem op 
dat moment? Aan het einde van de zomer 
vragen we alle deelnemers hun zonnebloem 
op te meten, waarna wij de top 6 nameten. De 
winnaars 1 tot en met 6 winnen het ‘duurzaam 
tuinieren’ en ‘duurzaam tuinieren voor kinderen’ boek 
van Anne Wieggers. Voor de nummer 1, 2 en 3 is 
ook nog een andere, mooie prijs weggelegd.

HELPT U MEE REGENWATER 
SCHOON TE HOUDEN? 
Regenwater komt schoon uit de lucht vallen. Als regen op 
daken, straten en stoepen valt, wordt het vies door stof, 

(vogel)poep en ander vuil. Het regenwater is dan nog 
wel schoon genoeg om in de grond te zakken of om 

in oppervlaktewater te stromen. 
Om vervuiling van ons milieu te voorkomen, is 

het belangrijk dat we regenwater zo schoon 
mogelijk houden. 
Daarin kunt u ook een handje helpen! 
Houd regenwater schoon door: 

• uw auto te wassen op een speciale 
autowasplaats of in de autowasstraat;

• geen chemische of giftige (onkruid)
bestrijdingsmiddelen te gebruiken;

• hondenpoep op te ruimen;
• afvalwater door de gootsteen of toilet te 

spoelen en niet in een regenwaterput. 


