
Juiste WOZ-waarde 
belangrijk 

In februari of maart 2022 ontvangt u het aanslagbiljet lokale belastingen met 
de WOZ-waarde van uw woning. De WOZ-waarde kan met de prijzen op de 
huizenmarkt meegestegen zijn. Daarnaast kan bij de waardering van de woning 
ook de overgang van inhoud naar oppervlakte invloed hebben op de WOZ-waarde. 

Twijfelt u over de juistheid van de WOZ-waarde? 
Dien dan bezwaar in bij SVHW. Kijk voor meer informatie op 
www.svhw.nl/woz-waarde.

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

BEZWAAR MAKEN? DOE HET ZELF. ALTIJD DIRECT BIJ SVHW!

SVHW 
Postbus 7059

3286 ZH Klaaswaal
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DE HOLLANDSE PLASSEN OP DE TOERISTISCHE KAART
De bestuurders van de Hollandse 
Plassen gaven 10 februari het startsein 
om de marketing en promotie voor het 
gebied ‘Hollandse Plassen’ te starten. 
Het ondernemersplatform Hollandse 
Plassen (OPHP), lokale ondernemers, 
stichting Groene Hart Promotie, 
beleidsadviseurs en lokale marketeers 
werken de komende periode samen aan 
een marketingstrategie. Met als doel: 
de Hollandse Plassen van het Groene 

Hart als dé toeristische bestemming van 
Nederland. 
De Hollandse plassen bestaan uit een 
aaneengesloten watergebied van de 
Vinkeveense Plassen, Nieuwkoopse 
Plassen, Langeraarse Plassen, 
Zegerplas, Vlietland, Braassemermeer, 
Kagerplassen en de Westeinderplassen 
met de bijbehorende verbindingsvaarten. 
Een oer-Hollands gebied waar water en 
polders elkaar afwisselen. De marketing 

is voor een belangrijk deel mogelijk 
gemaakt door een subsidie van de 
provincie Zuid-Holland. Kijk voor meer 
informatie op www.hollandseplassen.nl.

SJORSBOEKJES VOOR BASISSCHOOLLEERLINGEN 

Wethouder Gerben van Duin 
overhandigde 22 februari de eerste 
Sjorsboekjes aan de directie en leerlingen 
van basisschool De Rietkraag, De 
Maranathaschool en De Zilveren Maan in 
Nieuwkoop. Met een sportieve activiteit 
onder begeleiding van buurtsportcoach 
Dennis in de gymzaal lieten de leerlingen 
zien dat sporten en bewegen voor 
iedereen leuk is! Ook mascotte Sjors 
deed vrolijk mee. 

Wat is een Sjorsboekje?
Sjors Sportief en Sjors Creatief zijn 
een initiatief van de gemeente 
Nieuwkoop samen met de regionale 
sportverenigingen, buurtsportorganisaties, 
cultuurorganisaties en andere 
activiteitenaanbieders. Met dit project 
kunnen kinderen kennismaken met sport 
en cultuur. In het boekje staan ruim 
vijftig sport- en cultuuractiviteiten die 
alle kinderen van onze gemeente, vaak 
gratis, kunnen gaan ontdekken. 
Marcel Plasmeijer, sportambtenaar van 
de gemeente, vertelt: “Als gemeente 
vinden we het belangrijk dat zoveel 
mogelijk kinderen kennismaken met 
sport en cultuur. Dit maakt het voor 
basisschoolleerlingen mogelijk om 
het veelzijdige aanbod aan sport- en 
cultuuractiviteiten in onze gemeente te 
ontdekken. Zónder dat ze daarbij meteen 
lid hoeven te worden. En in de meeste 
gevallen is het nog gratis ook.”

Inschrijven voor activiteiten
Inschrijven voor de activiteiten kan 
vanaf 23 februari via de website 
www.nieuwkoopsportencultuur.nl. 
Marcel Plasmeijer: “Ik hoop dat zoveel 
mogelijk kinderen gaan deelnemen 
aan de verschillende activiteiten. Wie 
weet ontdekken zij zo een activiteit 
waar ze nog lang met plezier naar toe 
gaan. Ik ben er trots op dat zoveel clubs 
en verenigingen een 
activiteit aanbieden in 
het boekje!”
 
Alle basisschool-
leerlingen uit de 
gemeente hebben 
inmiddels een 
Sjorsboekje gekregen. 
Meer informatie over 
Sjors Sportief en Sjors Creatief en een 
overzicht van het aanbod staat op 
www.nieuwkoopsportencultuur.nl.
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NIEUWE HOTSPOTS 
Veel hondenbaasjes ruimen netjes 
de poep op en lijnen hun hond aan. 
Hartstikke goed! Het gaat echter 
nog niet overal goed.
Daarom werken we 
met hotspotlocaties. 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:   
• Nieuwveen, Jan Sassestraat/

Johannespad
• Noorden, Park de Boomgaard aan de 

Meerkoet
• Ter Aar, Hoogerheijdestraat park/

wandelgebied

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.   

Ik vind je 
hond leuk...
...maar ruim wel 
             even de poep op 

 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)

VAN HOUTROOK TOT HITTE OP 
WWW.GGDLEEFOMGEVING.NL 

Wat kan ik doen als ik last heb van 
de rook uit de schoorsteen van de 
buren? Hoe voorkom ik schimmel in 
mijn woning? Hoe zit het met 5G en 

mijn gezondheid? Wat doe ik als ik 
last heb van vervelende beestjes zoals 
bedwantsen of de eikenprocessierups? 
Hoe bescherm ik me tegen de hitte? 
De website www.GGDLeefomgeving.nl 
geeft antwoord op deze en andere veel 
gestelde vragen over leefomgeving en 
gezondheid. 
 
Betrouwbare informatie én advies voor 
iedereen
• informatie op basis van betrouwbare 

wetenschappelijke bronnen;
• naast informatie óók advies over wat 

te doen om gezondheidsrisico’s te 
voorkomen;

• begrijpelijke taal.

KEY TO SUCCES OP HOEVE KAZAN
Roos Rijlaarsdam droeg de Key to 
succes over aan Saskia en John Joha 
van Hoeve Kazan in het Nieuwveense 
Blokland. Zij hebben een kleinschalige 
biologische boerderij met lokale 
verkoop. Roos heeft waardering voor 
de manier waarop Saskia en John 

met zorg voor natuur en dier boeren. 
Een voorbeeld voor natuur-inclusief 
boeren! Wethouder Ingwersen was 
bij de overdracht en vond het leuk 
om tussen de prachtige Limousin 
koeien over ambities en wederzijds 
ondernemerschap te praten.

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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WAT DOET DE 
GEMEENTERAAD? 
Een keer in de vier jaar zijn er 
gemeenteraadsverkiezingen. Bij de 

gemeenteraadsverkiezingen kiest u 
de leden van de gemeenteraad in uw 

woonplaats. De gemeenteraad is de baas van de gemeente 
en is verantwoordelijk voor alle belangrijke beslissingen. De 
gemeenteraad beslist over plannen en regels in de gemeente. 
Bijvoorbeeld over afval, verkeer, sport en woningbouw. 
 
Andere taken van de raadsleden zijn:
• Controleren of het college van burgemeester en 

wethouders het beleid goed uitvoert;
• Contact hebben met inwoners om te weten wat er speelt;
• Vaststellen van algemene regels (verordeningen) waar 

inwoners zich aan moeten houden;
•	 De	begroting	vaststellen	en	het	financiële	jaarverslag	van	

de gemeente controleren.
 
Wilt u weten wat de gemeenteraad van Nieuwkoop 
de afgelopen 4 jaar heeft gedaan kijk dan op 
www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad. Wilt u weten wie er nu in 
de gemeenteraad zitten en wat een raadslid heeft gezegd of 
gestemd? Kijk dan bij ‘Samenstelling raad’.

CAMPAGNE GEMEENTERAADS-
VERKIEZINGEN GESTART! 

Alle partijen die 16 maart meedoen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen in onze gemeente kwamen 12 
februari bijeen om gezamenlijk de verkiezingscampagne 
officieel	‘af	te	trappen’.	Ook	was	dit	hét	moment	voor	de	
partijleden om de stemwijzer in te vullen!

Weet u al op wie of op welke partij/kandidaat u gaat 
stemmen op 14, 15 of 16 maart? Via www.stemwijzer.nl kunt 
u aan de hand van verschillende stellingen erachter komen 
welke partij het beste bij u en uw standpunten past. Kijk voor 
meer informatie over de verkiezingen in onze gemeente op 
www.nieuwkoop.nl/verkiezingen.

VERKIEZINGSDEBAT 10 MAART
Donderdag 10 maart debatteren de verschillende lijsttrekkers 
van de lokale partijen in het schoolgebouw Ashram in 
Nieuwkoop. Tijdens deze avond van 19.00 tot 22.00 uur 
komen verschillende onderwerpen aan bod waarbij de 
partijleden hun standpunten verdedigen. Wilt u de debatten 
bijwonen, live volgen of aanmelden? Kijk dan op 
www.nieuwkoop.nl/verkiezingen.

STEMPAS KWIJT OF 
BESCHADIGD?
Als u mag stemmen krijgt u een stempas thuisgestuurd. 
U ontvangt uw stempas uiterlijk 2 maart 2022. 
Op www.nieuwkoop.nl/verkiezingen kunt u tot vrijdag 11 maart 
17.00 uur een vervangende stempas aanvragen.

BELANGRIJKE DATA
• 10 maart debat in het Ashram college Nieuwkoop 

(aanmelden via www.nieuwkoop.nl/verkiezingsdebat)
• 14, 15 en 16 maart gemeenteraadsverkiezingen
• 16 maart feestelijke verkiezingsavond
• 17 maart lijsttrekkersgesprek over de (voorlopige) 

verkiezingsuitslag en het formatieproces
•	 21	maart	definitieve	uitslag	op	kandidaatniveau
• 24 maart de huidige raad heeft zijn laatste vergadering
• 30 maart de nieuwe raad wordt geïnstalleerd
 
Via www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad kunt u live 
meekijken op 10, 17, 21, 24 en 30 maart.

FEESTELIJKE VERKIEZINGS-
AVOND 16 MAART
Woensdag 16 maart mogen we weer naar de stembus voor 
de verkiezing van de leden van de gemeenteraad (vervroegd 
stemmen 14 en 15 maart). 
De stembureaus in onze gemeente (op een enkele na) zijn 
open van 07.30 tot 21.00 uur, de stemlocaties kunt u vinden 
op www.nieuwkoop.nl/verkiezingen. Wij doen mee aan het 
landelijke experiment ‘Centraal tellen’. Dit houdt in dat er 
op woensdag 16 maart op partij niveau wordt geteld en op 
donderdag 17 maart op kandidaat niveau. Op 16 maart maken 
we na 21.30 uur per stembureau bekend hoeveel stemmen 
er zijn behaald op partij niveau. Dit doen we op een feestelijk 
manier onder het genot van een hapje en een drankje in het 
gemeentehuis. Burgemeester Robbert-Jan van Duijn presenteert 
de avond. U bent van harte welkom vanaf 21.30 uur.

NIEUWS 

UIT DE 

RAAD
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WONINGEN VOOR STARTERS EN JONGEREN 
IN NIEUWVEEN!
In onze gemeente zijn veel mensen 
op zoek naar een woning, terwijl het 
aanbod beperkt is. Het bouwen van 
voldoende woningen is een grote 
uitdaging, net als het realiseren van 
woningen voor de juiste doelgroep. 
Speciaal voor jongeren en starters 
bouwen we in Teylerpark fase 2 in 
Nieuwveen 61 koopwoningen. In het 
plan komen verschillende soorten 
woningen. Naast appartementen, tiny 
houses en rug-aan-rug woningen 
komen er ook tweelaagse rijwoningen 
en kwadrantwoningen. De variatie 
aan woningen zorgt ervoor dat de 
ontwikkeling tegemoetkomt aan diverse 
woonvoorkeuren. 
 
Wethouder Antoinette Ingwersen 
“We zijn ontzettend blij dat we deze 
woningen kunnen realiseren voor 
jongeren en starters. Het is namelijk 
belangrijk dat ook deze doelgroep een 
betaalbare woning in de gemeente kan 
kopen, en hier dus kan blijven.” 
 
Begin vorig jaar konden inwoners 
meedenken over de nieuwbouwplannen. 
Aan de hand van de input over 
bijvoorbeeld de woningtypen en 
inrichting van de buitenruimte, 
hebben wij een nieuwe variant van 
het stedenbouwkundig plan gemaakt. 
Wethouder Antoinette Ingwersen “Met 
elkaar hebben wij een plan gemaakt van 
de wensen van jongeren, starters maar 
ook van de omwonenden. Hierdoor is er 
een plan ontstaan waar behoefte aan 
is. Het is een mooi plan geworden met 
veel diversiteit en aandacht voor groen. 
Door de aanleg van het park tussen 

de Schilkerweg en de woningen wordt 
dit een bijzondere plek om te wonen.” 
Later dit jaar kunt u meedenken over de 
inrichting van het park. 
 
Bestemmingsplan
Nadat de gemeenteraad het 
stedenbouwkundig plan heeft 
vastgesteld waarin staat hoe we 
het gebied gaan inrichten, zijn 
we begonnen met het maken 
van een bestemmingsplan. In het 
bestemmingsplan staat waarvoor de 
grond in een bepaald gebied gebruikt 
mag worden. 
 
Inzage
U kunt het ontwerpbestemmingsplan 
Teylerspark fase 2 vanaf 3 maart tot 
en met 13 april 2022 (zes weken) 
inzien op www.nieuwkoop.nl/
bestemmingsplanteylerspark en in het 
Klant Contact Centrum, Teylersplein 1 in 
Nieuwveen. 
 
Inloopavond
Dinsdag 8 maart 2022 houden we 
een inloopavond in het gemeentehuis 
in Nieuwveen. Van 17.00 tot 18.00 
en tussen 19.30 en 21.00 kunt u 
binnenlopen. We geven dan graag een 
toelichting op het bestemmingsplan en 

beantwoorden uw vragen. U hoeft zich 
vooraf niet aan te melden. 
 
Zienswijze
Tijdens de inzagetermijn van het 
ontwerpbestemmingsplan 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: Teylerspark fase 2. Voor 
een mondelinge zienswijze kunt u een 
afspraak maken met Eveline Tessensohn 
van de afdeling RO&G (Team 
Woningbouw) via telefoonnummer 
14 0172 of via e-mailadres 
info@nieuwkoop.nl. De gemeenteraad 
kan ervoor kiezen een hoorzitting te 
houden waarin u uw zienswijze toe 
kan lichten. Wij verwachten dat de 
gemeenteraad het bestemmingsplan 
vóór de zomer behandelt. 

Bouw
De bouw van de woningen komt steeds 
dichterbij en we hopen begin 2023 
te starten met de voorbereidingen. 
Inschrijven voor deze woningen is nu 
nog niet mogelijk. Wij houden u hiervan 
op de hoogte via de gemeentelijke 
communicatiekanalen. Alle informatie 
over het project is te lezen op 
www.nieuwkoop.nl/teylerspark.

BESTEMMINGSPLAN LINDELAAN NIEUWKOOP VASTGESTELD 
Om op de plek van het oude Ashram 
College in Nieuwkoop woningbouw 
toe te staan is een wijziging van het 
bestemmingsplan nodig. Met het 
bestemmingsplan Lindelaan Nieuwkoop 
wordt voorzien in de grote behoefte 
aan betaalbare (huur)appartementen. 
Er wordt een woonbestemming voor 
65 appartementen mogelijk gemaakt. 

Meer informatie over het plan kunt u 
bekijken via www.nieuwkoop.nl/lindelaan-
nieuwkoop. Op 3 februari stelde de 
gemeenteraad het bestemmingsplan vast. 

Het bestemmingsplan Lindelaan 
Nieuwkoop en het bijbehorende besluit 
hogere waarden liggen tot en met 
woensdag 30 maart 2022 ter inzage. De 

stukken kunt u inzien op de landelijke 
website: www.ruimtelijkeplannen.nl en in 
het Klant Contact Centrum, Teylersplein 1 in 
Nieuwveen.	Toelichting	op	de	betreffende	
stukken is te krijgen bij medewerkers 
van het Omgevingsloket. Hiervoor 
maakt u wel vooraf een afspraak via 
telefoonnummer 14 0172 of via e-mailadres 
omgevingsloket@nieuwkoop.nl.
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DE VOGELENBUURT IN TER AAR IS OPGEKNAPT

In deze wijk in Ter Aar heeft 
aannemer A. van Ooijen & Zn. B.V. 
de afgelopen maanden van alles 
aangepakt. De straten opgehoogd, de 
bestrating vervangen en de wijk weer 
toekomstbestendig gemaakt. Wat een 
mooi eindresultaat! 
 
Wethouder Antoinette Ingwersen 
bedankte 16 februari de leden van 
Klankbordgroep vervanging riool en 
herinrichting Vogelenbuurt: De vijf 
leden hebben namens de bewoners 
van de wijk met ons meegedacht over 
het ontwerp. Antoinette Ingwersen: 
“Het is geweldig om te zien hoe deze 

enthousiaste groep bewoners zich 
ingezet heeft voor hun woonomgeving. 
Ze	hebben	met	ons	meegedacht,	ideeën	
aangedragen en zich hard gemaakt 
voor een mooi eindresultaat. Daar wil ik 
ze hartelijk voor bedanken. Dit resultaat 
hadden we niet bereikt zonder de 
medewerking van deze bewoners en 
alle andere bewoners van de wijk.” 

Bewoner Geert Martens en 
aanspreekpunt van de Klankbordgroep 
kijkt ook tevreden terug op het project: 
“Namens de Klankbordgroep kan ik 
zeggen dat de samenwerking met de 
gemeentelijke projectgroep en met de 
firma	van	Ooijen	zeer	soepel	liep,	een	
voorbeeld voor bewonersparticipatie. 
Ondanks dat gedeelten van 
parkeerplaatsen en straten opgebroken 
moesten worden, werd steeds geluisterd 
naar de bewoners zodat zelfs met 
parkeren de overlast geminimaliseerd is.”
 
Met het omzetten van asfalt naar 
klinkers ontstaat er een heel ander 
beeld. Dit zijn geen doorgaande 
straten om hard doorheen te rijden, 
automobilisten rijden hier door een 
dorp. Waar kinderen spelen, mensen 
fietsen	en	wonen.	Dit	deel	van	Ter	

Aar	was	de	afgelopen	decennia	flink	
verzakt, sommige plekken zijn wel 30 
centimeter opgehoogd. Hiermee is de 
wijk toekomstbestendig gemaakt.

Op klimaatgebied zijn we ook aan de 
slag gegaan. Er is een gescheiden riool 
aangelegd en regenwater wordt nu 
afgevoerd via het regenwaterriool. Dit 
is beter voor het milieu, vermindert 
wateroverlast, plassen in de tuin en 
straat. De nieuwe hemelwaterriolering 
kan	circa	300m³	regenwater	bufferen	
voordat het wordt geloosd op het 
oppervlaktewater. Het groen in de 
wijk is vervangen en er is gekozen 
voor gevarieerd en kleurrijk groen. Dit 
is niet alleen mooi, maar ook goed 
voor (bestuivende) insecten zoals 
bijen en vlinders. De bewoners van 
deze wijk zijn zelf ook goed bezig. 
Bijna de helft van de woningen in de 
wijk heeft zonnepanelen op het dak 
liggen, er zijn sedumdaken op schuren 
te vinden en met regentonnen wordt 
water opgevangen. Om de bewoners te 
bedanken voor hun medewerking en op 
weg te helpen naar een nog groenere 
omgeving, ontvingen zij allemaal 
kleurrijke bloembollen voor in de tuin die 
allerlei vlinders en bijen aantrekken.

ONTDEK ONZE BEGRAAFPLAATSEN 
Voor een moment van troost, rust 
en bezinning kunt u terecht op onze 
begraafplaatsen waar u wordt omringd 
door een mooie, groene omgeving. 
De prachtige, oude bomen en alle 
verschillende soorten planten en 
bloemen dragen bij aan een waardevolle 
omgeving waar u op uw gemak plaats 
kunt nemen op een van de bankjes. 
Het verliezen van een dierbare is erg 
verdrietig. Een begraafplaats is een 
speciale plek waar u uw overleden 
dierbare vol liefde kunt herdenken, 
u samenkomt met lotgenoten en 
herinneringen kunt ophalen. 
  
Het aantal mensen dat na overlijden 
wordt begraven loopt terug. Het 
merendeel kiest voor cremeren. 
Maar wat gebeurt er met de as? Dat 

kunt u bewaren in een urn op de 
kast, uitstrooien of u kunt kiezen 
voor een urnenplek op een 
begraafplaats of in een 
urnenmuur. Heeft u behoefte 
aan een plek om een overleden 
dierbare te gedenken? Neem 
dan contact met ons op via 
mailboxBOR@nieuwkoop.nl of 
telefonisch 14 0172 en informeer 
naar de mogelijkheden.

WWW.NIEUWKOOP.NL 5



JUISTE WOZ-WAARDE BELANGRIJK

In februari of maart 2022 ontvangt u het 
aanslagbiljet lokale belastingen met
de WOZ-waarde van uw woning. De 
WOZ-waarde kan met de prijzen op de
huizenmarkt meegestegen zijn. 
Daarnaast kan bij de waardering van de 
woning ook de overgang van inhoud 

naar oppervlakte invloed hebben op de 
WOZ-waarde.

Twijfelt u over de juistheid van de 
WOZ-waarde?
Dien dan bezwaar in bij SVHW. 
Kijk voor meer informatie op
www.svhw.nl/woz-waarde.

SVHW heft en int de lokale belastingen 
voor uw gemeente en voor waterschap
Hollandse Delta. Met uw belastinggeld 
draagt u bij aan de veiligheid, de leef-
baarheid en de voorzieningen in uw 
gemeente.

MANTELZORGCAFÉ  
Het Mantelzorgpunt verwelkomt 
mantelzorgers graag op dinsdagmiddag 
8 maart aan de Achterweg 2b in 
Nieuwkoop.	Met	koffie/thee	en	
wat lekkers kunt u elkaar in een 
ongedwongen sfeer ontmoeten en 
ervaringen uitwisselen. Inloop 13.15 uur 
Start 13.30 tot 15.00 uur.   

Aanmelden 
U kunt u aanmelden bij Thécla 
Ammerlaan, mantelzorgconsulent via 
06 18249166 of stuur een e-mail naar 
mantelzorg@tomindebuurt.nl. Zij denken 
graag met u mee als u moeilijk naar 
Nieuwkoop kunt komen.

INFORMATIE-
MOMENTEN 
BASISSCHOLEN 
Wordt uw kind komend schooljaar 
vier jaar? Dan gaat hij of zij naar de 
basisschool. De basisscholen in onze 
gemeente organiseren de komende 
periode een informatiemoment. 

Tijdens deze momenten informeren zij 
ouders/verzorgers van kinderen die 
komend schooljaar 2022-2023 vier jaar 
worden over de school en het onderwijs 
dat zij bieden. 
 
Een overzicht van de verschillende 
basisscholen en alle informatie-momenten 
staat op www.nieuwkoop.nl/basisscholen. 
Een aantal informatiemomenten is digitaal.  
Op de website leest u per school hoe zij 
het informatiemoment organiseren en hoe 
u zich kunt aanmelden.

WEBINAR VOOR OUDERS VAN PUBERS 

Op 10 maart 2022 houdt het Centrum 
voor Jeugd en Gezin in samenwerking 
met Tischa Neve een gratis webinar over 
het ondersteunen van pubers wanneer zij 
niet lekker in hun vel zitten. Het is bedoeld 
voor alle ouders van jongeren tussen de 
12 en 18 jaar uit Nieuwkoop en omgeving.

De puberteit is een roerige tijd voor 
jongeren en ouders, maar de afgelopen 
corona-jaren vragen van ons allemaal en 
zeker van jongeren, extra veel. Het valt 
niet altijd mee om er voor pubers te zijn, 
contact te houden en te weten hoe u hen 
het best kunt ondersteunen. Hoe herkent 
u dat uw puber niet lekker in zijn vel zit? 
Waarom is contact en verbinding krijgen 
en houden zo belangrijk en hoe kunt u 

dat doen? Psycholoog en opvoedkundige 
Tischa Neve neemt ouders mee in de 
wereld van pubers.
 

IEDER KIND VERDIENT EEN 
VERJAARDAG 

Voor ruim 61.000 kinderen in 
Nederland is een verjaardag met 
cadeaus, slingers en wat lekkers niet 
vanzelfsprekend. Stichting Jarige 
Job trakteert deze kinderen op een 
onvergetelijke verjaardag. Zij krijgen een 
verjaardagsbox vol met versiering, iets 

lekkers	voor	bij	de	koffie/limonade	en	
natuurlijk een verjaardagscadeau.   
  
Heeft u een laag inkomen en wilt u 
een verjaardagsbox aanvragen voor 
uw kind? Dat kan via 
www.elkkinddoetmee.nl/nieuwkoop. 
Heeft u hulp nodig bij het indienen van 
een aanvraag? Maak dan een afspraak 
met het Centrum voor Jeugd en Gezin 
in Nieuwkoop via cjg@nieuwkoop.nl of 
088-254 2384.  
 
Let op!
Vraag de verjaardagsbox ruim zes 
weken voor de verjaardag aan. Op de 
website www.elkkinddoetmee.nl vindt u 
meer informatie over de voorwaarden.

Juiste WOZ-waarde 
belangrijk 

In februari of maart 2022 ontvangt u het aanslagbiljet lokale belastingen met 
de WOZ-waarde van uw woning. De WOZ-waarde kan met de prijzen op de 
huizenmarkt meegestegen zijn. Daarnaast kan bij de waardering van de woning 
ook de overgang van inhoud naar oppervlakte invloed hebben op de WOZ-waarde. 

Twijfelt u over de juistheid van de WOZ-waarde? 
Dien dan bezwaar in bij SVHW. Kijk voor meer informatie op 
www.svhw.nl/woz-waarde.

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

BEZWAAR MAKEN? DOE HET ZELF. ALTIJD DIRECT BIJ SVHW!

SVHW 
Postbus 7059

3286 ZH Klaaswaal
(0186) 577 222 of (0800) 02 00 873
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Datum: donderdag 10 maart 2022
Tijd: van 20.00 tot 21.00 uur
Locatie: online (aanmelden 

via www.cjgcursus.nl)
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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

Nieuwveen 

t.o. Blokland 37 - Bloklandfeest 5 t/m 7 mei 

+ schenken alcohol

Schilkerweg	21	-	fietstoertocht,	3	apr

Zevenhoven

Albrechtshof 1- Braderie 7 mei 

Nieuwkoop

Nieuwkoopse plassen - educatief 

nachtvaren 

Diverse wegen -Wandeltocht 6 apr 

Meijepad - kamperen   

Noorden 

Simon van Capelweg 75 geluidhinder 2 juli

Meerkoet 1 - geluidhinder 23 apr 

Ter Aar 

Loterij 1 mrt - Carnavalsvereniging De 

Plasduikers

Hele gemeente

Diverse wegen 30 april – Beatrixrun en 24 

apr Venniper Koninginnerit

AFGEHANDELDE AANVRAGEN 
EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN

Zevenhoven

Sportlaan 2 The Passion, 8 en 9 apr 

Ter Aar 

Essenlaan 2 en Strooplikker 7- 

standplaatsen 19 februari verkoop loten 

Nieuwkoop  

Ladderhaak 4 Actiedag Scouting 

Nieuwkoop, 10 apr 

Reghthuysplein 10 - overschrijden 

geluidsnormen, 13 mrt en 17 apr 

Noorden

Meerkoet 1 - Intrekken aanvraag 

geluidhinder 30 apr 

Diverse kernen

Reclameborden van 3 t/m 17 mrt - 

Gemeenteraadsverkiezingen SGP 

BESLUIT NUMMERAANDUIDING

Nieuwveen, Ampèrestraat 10

Ter Aar, Westkanaalweg 113C 

VERORDENINGEN EN REGELINGEN

Besluit mandaat Wet Inburgering 2021

VERLOF TOT OPGRAVEN 

Ter Aar, Westkanaalweg 83 

BESLUIT OPNAME GEGEVENS 
VERTREK (BRP)

De heer Cristian Simion, Nieuwkoop

De heer Piotr Adam Wojciechowski, Ter Aar

VERKEERSBESLUIT  

Besluit gemeente Alphen aan den Rijn: 

tijdelijke afsluiting Ziendeweg (locatie 

direct ten zuiden van de Achtermiddenweg 

Aarlanderveen) voor motorvoertuigen 

m.u.v. landbouwvoertuigen en 

brommobielen. 

MILIEUPUBLICATIE 

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer - 

Geerweg Ter Aar 

BESTEMMINGSPLANNEN

Ontwerpbestemmingsplan ‘Tochtpad 

Noordeinde’

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Lindelaan, 

Nieuwkoop’ en Besluit Wet geluidhinder

SLOOPMELDINGEN

Noorden

Anemonenstraat 21 - slopen deel gebouw

Rozenstraat 30 - verwijderen asbest 

Ter Aar 

Geerweg 29 - slopen woning

Smidskade Ter Aar naast nr 9 - 

verwijderen asbest

Vierambachtsstraat 48 - verwijderen 

asbest uit cv-ruimte 

Zevenhoven 

Schoterstraat 19 - verwijderen asbest

Molenweg 7A – verwijderen asbest

Nieuwveen 

Schoterweg 3 - verwijderen asbest

AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

Ter Aar

Hoekse Aarkade/Schilkkade - 

kadeverbetering 

Zevenhoven 

Noordeinde 55 - tuinoverkapping met 

zonnepanelen

Nieuwkoop 

Oranjelaan 8 - plaatsen nokverhoging

Noorden 

Prolkade 2 - zonwering /overkapping

VERLENGING BESLISTERMIJN 

Zuideinde 90A Nieuwkoop - vervangen 

brug

AFGEHANDELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

Nieuwkoop

Chopinplein 6 - bouw aanbouw 

Zuideinde 36 C - tijdelijke uitrit

Vrouwenakker 

Ruigekade 4 - vervangen en vergroten 

uitbouw

Nieuwveen 

Amperestraat 10 - bouw bedrijfspand

Ter Aar 

Iepenpad 20 - opbouw op garage

Korteraarseweg 46B - tweelaagse 

aanbouw en verbreden dakkapel

Langeraarseweg 144 - vernieuwen en 

aanpassen kapconstructie en gevels 

woning en realiseren twee terrassen

T.o. Paradijsweg 100 - tijdelijk aanleggen 

twee uitritten voor bouw 14 bedrijfsunits

Westkanaalweg 113C - afwijken 

bestemmingsplan voor detailhandel

Zevenhoven 

Kousweg 7 - verbouw bijgebouw naar B&B

Stationsweg 7 - vervangen windveren en 

boeidelen monumentale woning
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Vacature

MEDEWERKER MET GROENE VINGERS
DIE TOE IS AAN EEN VERVOLGSTAP

Kent de groene sector geen geheimen voor jou en ben jij toe aan een 
nieuwe carrièrestap? Eén waarbij je niet dagelijks letterlijk met je 
handen in de grond zit, maar waar jij de grondlegger bent van 
inrichtingsprojecten van de openbare ruimte? Wij gaan graag met jou 
deze nieuwe uitdaging aan!

Wat ga je doen? 
Als medewerker civiel- en cultuurtechniek ben je voornamelijk bezig met de 
voorbereiding van diverse werken, met de nadruk op de cultuurtechniek. De 
werkzaamheden lopen uiteen van het maken van beplantingsplannen en 
kostenramingen voor het openbaar groen tot het maken van bestekken en 
tekeningen in de weg- en waterbouw. Na de bestekfase ben je als 
directievoerder direct betrokken bij de uitvoering van de werken. Je 
ondersteunt de opzichters bij de uitvoering en bewaakt de kwaliteit en de 
financiën. 

Wat breng je mee?
• MBO/HBO werk- en denkniveau in het groen 
• Kennis van en/of affiniteit met civiele techniek

Een uitgebreide vacatureomschrijving vind je op www.werkeninhetwesten.nl. 
We zien jouw sollicitatiebrief en CV graag vóór 10 maart 2022 tegemoet via 
deze website. 

NIEUWE RUBRIEK: 
KLASSENWERK 
De coronapandemie lijkt op z’n retour. Daar is iedereen blij 
mee. Ook alle scholen in onze gemeente. Er is in de afgelopen 
periode heel wat gebeurd. Leskrijgen via een beeldscherm, 
in- en uit quarantaine gaan, mondkapjes, zelftesten en tot 
overmaat van ramp ook het raam van het klaslokaal wijd open 
in de winter. Hoe gaat het nu op de scholen? De komende 
maanden treft u op deze plek de rubriek Klassenwerk. Daarin 
vertellen mensen van alle Nieuwkoopse scholen over hun 
klassenwerk.

VEILIGHEID SENIOREN 
ZEVENHOVEN

Wijkagent Marjolein Bieringa was 16 februari bij het panel 
voor senioren en veiligheid in Zevenhoven. Hier kon men 
vragen stellen over verschillende vraagstukken waaronder 
de veiligheid. De burgemeester was hier ook bij aanwezig 
om vragen te beantwoorden. De komende tijd bezoeken wij 
meerdere dorpskernen. 
 
Ouderen	zijn	regelmatig	slachtoffer	bij	verschillende	vormen	
van criminaliteit. Om hen hier bewust van te maken en het te 
voorkomen gaf Marjolein praktische tips: Zorg voor goed hang 
en sluitwerk in en rondom de woning, neem een deurspion, 
zorg voor de juiste verlichting en neem eventueel camera’s. 
Tegenwoordig hebben wij vaker te maken met babbeltrucs 
en internetfraude. Hierbij is het belangrijk dat u nooit zomaar 
iemand binnen laat en geef aan niemand uw pincode. Heeft u 
een verdachte mail of WhatsApp? Druk nooit op de link in de 
mail en reageer niet op de app. 
 
Op de site van de politie kunt u meer preventietips vinden. 
Bent	u	slachtoffer	geworden	of	wilt	u	iets	melden	dan	kan	dat.	
Bij spoed of een verdachte situatie: 112. Bij geen spoed maar 
wel een melding maken: 0900-8844. 

EEN VEILIGERE 
FIETSOVERSTEEK BIJ DE 
PAPENBRUG 
Fietser	ervaren	de	huidige	fietsoversteek	als	onveilig.	
Vanuit het gemeentelijke verkeers- vervoersplan is de wens 
uitgesproken de oversteekbaarheid te verbeteren. Dat wordt 
onderstreept door de Fietsersbond waar deze plek in de top 5 
staat	van	knelpunten	voor	fietsers	in	de	gemeente	Nieuwkoop.	
Samen met de wegbeheerder (provincie Zuid-Holland) is 
onderzocht welke verkeerskundige maatregelen we kunnen 
nemen binnen de beschikbare ruimte. 
  
Wethouder Antoinette Ingwersen vertelt wat er gaat gebeuren: 
“Wij willen de oversteek nog beter op laten vallen. We zijn het 
er	allemaal	over	eens	dat	er	iets	moet	gebeuren	voor	fietsers	
op	deze	oversteek.	Het	is	heel	belangrijk	dat	fietsers	hier	veilig	
over kunnen steken en vóóral goed opvallen bij gemotoriseerd 
verkeer. Daarom leggen we de oversteek verhoogd op een 
drempel aan met bestrating in plaats van asfalt.” 
  
We willen deze werkzaamheden zo snel mogelijk uitvoeren. 
Omdat het nodig is de weg af te sluiten zijn we dit nu aan het 
voorbereiden met de provincie Zuid-Holland. Wij laten u weten 
wanneer we beginnen.
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