
INZAMELDAGEN 
HUISHOUDELIJK AFVAL 

Sinds 1 januari zijn de 
inzameldagen van Cyclus 
gewijzigd. Wilt u weten wanneer 
uw afval wordt ingezameld? Kijk 
dan in de digitale afvalkalender 
van Cyclus. U kunt de digitale 
afvalkalender raadplegen via 

www.cyclusnv.nl of download de gratis app voor iOS en 
Android. Log in met uw postcode en huisnummer voor het 
kalenderoverzicht. In 2022 haalt Cyclus net zo vaak uw afval 
op als nu.

Tips oud papier & karton: 
• Maak kleine en grote kartonnen dozen zo plat en klein 

mogelijk voordat u het in de container gooit.
• Nat en/of vies papier en karton (bijvoorbeeld pizzadozen 

met vetresten of taartdozen) moeten bij het restafval. 

Kijk voor meer informatie over afval 
scheiden in de afvalscheidingswijzer via 
cyclusnv.nl/afvalscheidingswijzer.
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UUR

DE GLADHEIDBESTRIJDING IS ER VAN BEGIN NOVEMBER 2021 TOT EIND MAART 2022.

 

LEVER ZELF UW BIJDRAGE AAN GLADHEIDBESTRIJDING! 

 INWONERS EN MAATSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN KUNNEN GRATIS STROOIZOUT

OPHALEN BIJ DE GEMEENTEWERF SCHOTERHOEK 33 IN NIEUWVEEN.

OPEN OP MAANDAG TOT EN MET VRIJDAG VAN 07.30-16.00 UUR. 

 

MEER INFORMATIE OP: WWW.NIEUWKOOP.NL/GLADHEID.

COLLEGA'S STAAN

KILO ZOUT PER STROOIACTIE 

11

250.000

NIEUWKOOP BESTRIJDT GLADHEID MET: 

6.000

KILO ZOUT OP VOORRAAD

7

190

KILOMETER WEGEN

30

KILOMETER FIETSPADEN

STROOIWAGENS 

24/7

PARAAT 

Subsidie duurzaamheid Gladheid
Belasting in delen 
betalen 

BESTEMMINGSPLAN BUYTEWECH-NOORD TER INZAGE 
Het bestemmingsplan ‘Buytewech-Noord ligt sinds 26 januari 
zes weken ter inzage. Dit bestemmingsplan maakt de bouw 
van 290 woningen mogelijk. In een bestemmingsplan staat 
bijvoorbeeld waar huizen, parkeerplaatsen en groen komen. 

Van Buytewech-Noord willen we een bijzondere wijk 
maken met een gevarieerd woningaanbod voor de diverse 
doelgroepen en met slimme voorzieningen. Daarom staan in 

dit bestemmingsplan ook regels over duurzaamheid, natuur 
en versterken van biodiversiteit. De gemeenteraad stelde het 
plan 18 november gewijzigd vast.

U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en in 
het Klant Contact Centrum, Teylersplein 1 in Nieuwveen. Het 
is niet nodig om hier een afspraak voor te maken. Als u een 
toelichting wilt maakt u wel van tevoren een afspraak.

NACHTAFSLUITING 
AARDAMMERBRUG TER AAR

In de nacht van 8 op 9 februari (van 20.00 uur tot 05.00 uur) 
is de Aardammerbrug in Ter Aar in één rijrichting afgesloten. 
Het is dan niet mogelijk om vanaf de Kerkweg/Oostkanaalweg 
over de brug naar de Aardamseweg/Westkanaalweg te rijden. 
Andersom kan dit wel. De afsluiting geldt niet voor fietsers/
voetgangers. Tijdens de werkzaamheden werkt EPC aan de 
bediening van de Aardammerbrug. De bus van Arriva rijdt de 
gebruikelijke dienstregeling.

Key to succes
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 COLOFON
 GEMEENTE NIEUWKOOP

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

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

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

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

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

STOKEN MET MINDER OVERLAST 

Nu het winter is, gaan overal de 
houtkachels en open haarden weer 
aan. Wanneer u in huis uw houtkachel, 
pelletkachel of open haard aansteekt, 
ontstaat er rook. Die rook bevat 
schadelijke stoffen, waaronder fijnstof. 
Deze schadelijke stoffen veroorzaken 
luchtvervuiling en kunnen schade aan de 
gezondheid van uzelf en andere in uw 
omgeving opleveren. Ook wanneer u de 
rook niet meer ziet. 

Wilt u toch de houtkachel, pelletkachel 
of open haard aansteken? U kunt 
de hoeveelheid schadelijke stoffen 
verminderen met de manier waarop 
u hout stookt. Maak gebruik van de 8 
tips om minder geur- en rookoverlast te 
veroorzaken: 
 
• Raadpleeg eerst www.Stookwijzer.nu. 

Laat de houtkachel, pelletkachel of open 
haard uit bij windstil of mistig weer. 

• Stook alleen droog hout.
• Stook geen geïmpregneerd of geverfd 

hout.
• Volg de instructies bij de kachel of 

haard voor het aansteken van het vuur. 
• Laat de schoorsteen minstens één keer 

per jaar goed vegen. 
• Zorg voor volledige luchttoevoer. Laat 

het hout dus niet smoren én laat een 
houtvuur vanzelf uitbranden.

• Houd ventilatieroosters tijdens het 
stoken open. 

• Controleer regelmatig of u goed stookt. 
Een goed vuur heeft gele, gelijkmatige 
vlammen en er komt bijna geen rook 
uit de schoorsteen. 

 
Ervaart u overlast?
Ga altijd eerst in gesprek met de stoker(s). 
De meeste mensen zijn bereid om hun 
stookgedrag aan te passen. Bijvoorbeeld 
door de houtkachel minder vaak aan te 
doen. 
 
Wilt u meer informatie over de gevolgen 
van hout stoken voor het milieu 
en de gezondheid van uzelf en uw 
omgeving? Check dan de website van 
voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal: 
www.milieucentraal.nl/stooktips.

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

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

U ontvangt het blad dan al eerder.

WERKZAAMHEDEN 
LANGERAARSEWEG UITGESTELD
De Langeraarseweg tussen nummer 
3 en 9 zou van 31 januari tot en 
met 25 februari afgesloten zijn voor 
werkzaamheden aan de rijbaan. 
Deze geplande werkzaamheden gaan 
op dit moment niet door, de weg wordt 
dus niet afgesloten voor doorgaand 
verkeer.
De werkzaamheden worden opnieuw 
ingepland en meegenomen bij de 

reconstructie van de Langeraarseweg 
tussen de dorpskern en de bebouwde 
kom grens medio 2022. Op dit moment 
is nog niet duidelijk wanneer dit exact 
zal zijn.

Liander voert tussen 28 februari tot en 
met 20 mei wel werkzaamheden uit op 
de Langeraarseweg. Hiervoor wordt de 
weg niet afgesloten.

ENERGIETOESLAG NOG NIET 
BESCHIKBAAR 
Om de hoge energieprijzen enigszins 
te compenseren stelt het kabinet, 
samen met gemeenten, een eenmalige 
energietoeslag beschikbaar. Deze 
toeslag is voor mensen met een laag 

inkomen. Op dit moment worden de 
plannen verder uitgewerkt en kunt u de 
toeslag nog niet aanvragen. Zodra dit 
mogelijk is, informeren wij u via onze 
website en Nieuwkoop Nieuws.
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UP-TO-DATE BLIJVEN? 
Kijk regelmatig op www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad voor de actuele agenda van de gemeenteraad

NIEUWS 
UIT DE 
RAAD

HOORZITTING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Noordenseweg 68, Nieuwkoop’ 
heeft ter inzage gelegen waarbij belanghebbenden 
zienswijzen konden indienen. De gemeenteraad nodigt 
de mensen die dat hebben gedaan uit om hun zienswijze 
toe te lichten in een hoorzitting. Doel van deze hoorzitting 
is dat raadsleden het verhaal bij de schriftelijk ingediende 
zienswijzen horen. De hoorzitting is niet bedoeld om extra 
zienswijzen in te dienen, over het onderwerp te discussiëren 
of om eventuele vragen te beantwoorden.
 
Aanmelden hoorzitting
De hoorzitting is op donderdag 17 februari, begint om 20.00 
uur en wordt (in verband met corona) digitaal via Teams 
gehouden. Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdag 15 februari vóór 
09.00 uur. Dit kan via griffier@nieuwkoop.nl of via 0172-521308, 

met daarbij uw mailadres, naam, adres en telefoonnummer. 
De hoorzitting wordt live uitgezonden op de website 
www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad via (Live) uitzendingen en is 
op die plek ook later terug te zien.
 
Verdere proces bestemmingsplan
De inhoudelijke behandeling van de zienswijzen vindt later 
plaats. Na 17 februari werkt de gemeentelijke organisatie de 
reacties op de zienswijzen uit. Deze concept reactie komt 
in de zogenaamde ‘Nota van zienswijzen’. Het college van 
B&W behandelt de nota. Daarna komt het bestemmingsplan 
met de concept reactie op de ingediende zienswijzen in de 
gemeenteraad. Wij verwachten dat het bestemmingsplan in 
de meningsvormende raad van 9 juni en de besluitvormende 
raadsvergadering van 23 juni wordt behandeld.

MENINGSVORMENDE RADEN OP 10 FEBRUARI
Donderdagavond 10 februari om 20.00 uur zijn er (digitaal 
in verband met het coronavirus) twee meningsvormende 
raden. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten 
genomen; dat gebeurt 24 februari in de besluitvormende 
raadsvergadering. De raadsleden stellen bij de onderwerpen 
vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten. 
 
Onderwerpen:
• Vaststelling bestemmingsplan ‘Korteraarseweg 126, 

Korteraar’
• Vaststelling bestemmingsplan ‘Oude Nieuwveensweg 135, 

Nieuwveen’
• Vaststelling bestemmingsplan ‘Koetshuisplantsoen’

• Vaststelling bestemmingsplan Weteringplein
• Stedenbouwkundig kader IKC (Integraal Kindcentrum) 

Langeraar en Papenveer
• Actualisatie Financiële Verordening
• Verzoek om wensen en bedenkingen t.a.v. deelname 

Stichting Risicobeheer door de Veiligheidsregio Hollands 
Midden (VRHM)

• ICT-middelen en -ondersteuning vanaf de raadsperiode 2022
• Jaarverslag griffie en raad 2021
 
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. 

NIEUWKOOP NIEUWS EERDER 
ONTVANGEN PER MAIL? 

Registreer u dan op
 www.nieuwkoop.nl/nieuwkoop-nieuws. 

AGENDA’S VAN DE RAAD 
ONTVANGEN PER MAIL? 

Meld u dan aan bij www.overheid.nl.

Woensdag 16 maart 2022 zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen.

 
Wilt u informatie? Ga dan naar 

www.nieuwkoopstemt.nl.
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START WERKZAAM-
HEDEN VENENBUURT 
TER AAR

De Venenbuurt in Ter Aar wordt 
opgeknapt. Aannemer A. van Ooijen 
& Zn B.V. uit Woerden voert de 
werkzaamheden uit en start hiermee 
in de eerste week van februari. De 
werkzaamheden duren ongeveer een 
half jaar. We gaan in de volgende 
straten aan het werk: Broekveen, 
Bosveen, Rietveen, Moerasveen, 
Zeggeveen en Laagveen.
 
De wijk is behoorlijk verzakt en wordt 
opgehoogd. Daarbij vervangen we in de 
hele wijk de bestrating. Aan de riolering 
is op enkele slechte stukken na geen 
onderhoud nodig.
 
Op de hoogte blijven van het project? 
Download de BouwApp en volg 
‘Venenbuurt Ter Aar’. Download de 
BouwApp gratis in de Playstore van 
Google of de Appstore van Apple.
• Zoek het project: Venenbuurt Ter Aar
• Voeg het project toe aan uw 

favorieten. Vanaf nu krijgt u een 
melding van de updates.

DENK MEE OVER DE INRICHTING VAN NOORDEINDE ZUID
De woonstraten Noordeinde Zuid 
zijn toe aan groot onderhoud. Het 
gaat om de volgende straten: Simon 
Stouthandelstraat, St. Janstraat en Jacob 
van den Damstraat. We vervangen het 
asfalt door bestrating en er worden 
aansluitingen op het riool gemaakt. Er is 
een voorlopig ontwerp gemaakt wat we 
graag laten zien. 
Via denkmee.nieuwkoop.nl is het ontwerp 
te bekijken en kunnen inwoners van 
Noordeinde een reactie geven. Denkt u 
mee? Dat kan nog tot en met 6 februari. 

Denkt u graag mee over onderwerpen 
die spelen in uw wijk, dorp of in de hele 
gemeente? Maak dan een account aan 
op de website denkmee.nieuwkoop.nl. 
Noordeinde Zuid staat open voor 
inwoners uit de kern Noordeinde. U 
vindt ook andere projecten op deze 
website. Na uw aanmelding ontvangt 
u automatisch een melding via de mail 
als er projecten zijn waarover u kunt 
meedenken. 

Tot ziens op denkmee.nieuwkoop.nl!
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NIEUWE SUBSIDIEREGELING DUURZAAMHEID 
Nieuwkoopse organisaties (zonder 
winstoogmerk) kunnen nu subsidie 
aanvragen bij de gemeente voor 
collectieve activiteiten die bijdragen 
aan een duurzame ontwikkeling van 
een gebied, wijk of buurt. De subsidie 
loopt tot en met 31 december 2024. De 
subsidie bedraagt minimaal € 5.000 en 
maximaal € 50.000 per project. Het totale 
subsidiebedrag is € 100.000. 
 
Het gaat om initiatieven die in een gebied, 
wijk of straat: 
• de overgang van het gebruik van stroom 

uit fossiele brandstoffen naar duurzame 

energie versnellen (energietransitie) 
• een bijdrage leveren aan de 

aanpassingen aan de veranderingen van 
het klimaat (klimaatadaptatie) 

• het gebruik van eindproducten als 
grondstof voor nieuwe producten of 
materialen stimuleren (circulariteit) 

Activiteiten en projecten 
De subsidieregeling is bedoeld voor 
grootschalige initiatieven/onderzoeken 
die verschillende ketens/partijen met 
elkaar verbinden. U kunt denken aan 
kennisoverdracht, een onderzoek naar 
bijvoorbeeld de mogelijkheden om op een 

duurzamere manier te bouwen of naar het 
efficiënt benutten van restwarmte op een 
bedrijventerrein. 

Voorwaarden en aanvragen
De voorwaarden van de subsidie en het 
aanvraagformulier vindt u op 
www.duurzaam-nieuwkoop.nl/subsidies.

RUIMEN GRAVEN ALGEMENE 
BEGRAAFPLAATS TER AAR 

In oktober 2022 wordt een aantal graven 
op de algemene begraafplaats aan de 
Westkanaalweg in Ter Aar geruimd. Dit 
zijn algemene graven, waarvoor een 
grafrust geldt van minimaal tien jaar. 
We halen de graven weg om ruimte 
te maken voor nieuwe graven. Bij het 
ruimen van de graven worden de 
stoffelijke resten in een verzamelgraf 
herbegraven. 

Neem contact op 
Het betreft de graven in vak XVI 
nummers 1 tot en met 64 met 
uitzondering van de kindergraven. De 
belanghebbenden van deze graven zijn 
zoveel mogelijk per brief geïnformeerd. 
Ook plaatsen wij bordjes op alle graven 
om belanghebbenden te informeren. 
Door verhuizingen, overlijden en/of 
adreswijzigingen van de rechthebbenden 

van de graven kloppen onze gegevens 
niet altijd. Toen deze graven uitgegeven 
werden (in de jaren 70 en 80), werd er 
nog niet gewerkt met BSN-nummers. 
Daarom kunnen wij de gegevens niet 
controleren en klopt dit soms niet of zijn 
er helemaal geen rechthebbenden (meer) 
bekend. Belanghebbende kunnen contact 
opnemen met de beheerder via 14 0172 
of info@nieuwkoop.nl.

Hoe gaat de ruiming in zijn werk?
Een gespecialiseerd bedrijf voert de 
ruiming uit. We houden ons bij de 
ruiming aan de handleiding opgraven 
en ruimen van de Landelijke Organisatie 
van Begraafplaatsen, die opgesteld is om 
een respectvolle ruiming te realiseren. 
Nabestaanden mogen de gedenktekens 
houden en hebben de mogelijkheid om 
deze op te halen.

KEY TO SUCCES
Ralph Lek van Lek Printing droeg de ‘Key to 
succes’ over aan horecaondernemer Erik 
Poelwijk. Wethouder Antoinette Ingwersen 
was erbij. Erik is beheerder van IKC en 
sporthal De Vaart in Ter Aar. Hij is daar 
een spin in het web, want hij is niet alleen 
beheerder van de accommodatie, maar 
ook uitbater van het horeca gedeelte. 
Dat horecadeel is al tijden dicht, maar hij 
is enthousiast als cateraar aan de slag 
gegaan. 

Erik kan niet wachten totdat de horeca 
weer open mag. Hij hoopt dan iedereen 
weer te verwelkomen met lekkere 
producten. Ralph Lek heeft respect voor 
deze enthousiaste ondernemer op deze 
belangrijke voorziening in Ter Aar. 

De wethouder reist met Nieuwkoop 
Nieuws de sleutel achterna en binnenkort 
horen we aan wie Erik de ‘Key to succes’ 
doorgeeft.
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UW LOKALE BELASTINGEN IN 
DELEN BETALEN? DAT KAN! 

Binnenkort ontvangt u van 
SVHW uw aanslag lokale 
belastingen. Wist u dat u ook 
in delen kunt betalen? 

In delen betalen via 
automatische incasso
U geeft SVHW voor de 

vervaldatum toestemming om het bedrag in delen van uw 
rekening af te schrijven. SVHW schrijft het bedrag dan in 
minimaal zeven en maximaal tien delen van uw rekening 
af. Het totale bedrag kan niet in één keer van uw rekening 
afgeschreven worden.

Automatische incasso aanvragen
Om dit aan te vragen gaat u naar www.svhw.nl en 
logt u in op Mijn SVHW. Ga naar ‘Zelf regelen’ en klik 
op ‘Voorkeursinstellingen wijzigen’. U kunt ook via het 
contactformulier of telefonisch een machtigingsformulier 
aanvragen. Binnen 5 werkdagen heeft u het formulier in huis.

Meer informatie? 
Kijk op www.svhw.nl/betalen of bel naar (0186) 577 222 of 
(0800) 020 08 73.

Met de trui als vrolijk symbool voor wat 
mensen zélf kunnen doen om verdere 
klimaatverandering tegen te gaan, 
vieren we elk jaar in februari weer de 
grootste klimaatactie van Nederland: 
Warmetruiendag. Zet ‘m alvast in de 
agenda: op vrijdag 11 februari 2022 vieren 
we de alweer de 16e Warmetruiendag! 

Samen zetten we de verwarming lager, trekken 
een extra warme trui aan en besparen zo 
6% energie - en dus 6% CO2 - per graad. 
Als heel Nederland op 1 dag 1 graad lager 
stookt, besparen we 6,3 miljoen kilo CO2! 
Doen we dat een heel stookseizoen lang, 
dan besparen we maar liefst 1 megaton 
CO2!

MEER SUBSIDIE VOOR 
ISOLATIE EN WARMTEPOMP
De landelijke subsidie om uw woning te verduurzamen (ISDE) 
door uw woning te isoleren en een warmtepomp te kopen is 
verhoogd van 20 naar 30% van de kosten. 
 
U kunt subsidie aanvragen voor de volgende maatregelen: 
• Energiebesparing (isolatie & beglazing) 
• Duurzame energieopwekking (zon & wind, alleen zakelijk) 
• Duurzame energie warmte (zonneboilers & 

warmtepompen) 
• Aansluiting warmtenet 
 
Voorwaarden en subsidie aanvragen
Het is belangrijk dat u minimaal twee isolatiemaatregelen 
neemt, of een combinatie van één isolatiemaatregel met een 
(hybride) warmtepomp. Lees de voorwaarden van de ISDE 
goed door voor u aan de slag gaat. Meer informatie vindt u op 
www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde.

SAMENWERKING BIJ WOONPROBLEMATIEK 
Op 25 januari ondertekenden burgemeester Robbert-Jan van 
Duijn en vertegenwoordigers van de woningcorporaties, het 
Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden en Tom in de Buurt 
het Convenant Voorkomen Huisuitzettingen en Woonoverlast. 
Doel van dit convenant is om huisuitzettingen, dakloosheid 
en woonoverlast in onze gemeente zo veel mogelijk te 
voorkomen. Daar gaan bovengenoemde partijen mee aan de 
slag samen met de wijkagenten. 
Robbert-Jan van Duijn: “Niet alleen landelijk, maar ook in 
Nieuwkoop komen woonoverlast en dakloosheid voor. In 
Nieuwkoop richten we ons vooral op veilige woonsituaties 
voor onze inwoners en helpen wij wanneer er problemen 
met wonen ontstaan. Doordat we nu onze krachten bundelen 
willen we gedwongen huisuitzettingen voorkomen en onveilige 
situaties in de buurt aanpakken.”

11 FEBRUARI WARME TRUIENDAG
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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
Teylersplein - Koningsnacht- en dag, 
26-27 apr 
Ter Aar
Aardamseweg 7 - geluidhinder 
14-2 t/m 11-3

AFGEHANDELDE AANVRAGEN 
EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN

Noorden
Gerberastraat 46 - NSV ‘46 loterij 12 jun
Ter Aar
Reclameborden 17 t/m 31 jan Langeraar 
- 21 mrt t/m 4 apr Ter Aar 21-2 t/m 6-3 
Langeraar - Glasvezelcampagne
Nieuwkoop
Zuideinde 62D - ligplaats woonschip  
Diverse wegen - Jeugdtriathlon, 11 jun
Hele gemeente 
Reclameborden 3 t/m 17 mrt - 
gemeenteraadsverkiezingen CDA
Woerdense Verlaat
Besluit aanwijzen standplaatsen en 
toekennen nummeraanduidingen Uitweg 
40-20 t/m 40-72
 

VERORDENINGEN EN REGELINGEN

Mandaatbesluit Subsidieregeling reductie 
energiegebruik woningen 
Nadere regels Sociaal Domein 7e 
wijziging

VERKIEZINGEN 

Nummering kandidatenlijsten 
gemeenteraad

VERKEERSBESLUITEN  

Instellen adviessnelheid 40km/h op brug 
bij kruising Zevenhovenseweg, Hogedijk 
en Kerkweg Ter Aar
Reserveren vier parkeerplaatsen voor 
opladen elektrische voertuigen naast 
Blaasbalg 67 Nieuwkoop
Reserveren twee parkeerplaatsen voor 
opladen elektrische voertuigen t.h.v. 
Wielewaalstraat 16 Woerdense Verlaat

MILIEUPUBLICATIES 

Beschikking Wabo - Achttienkavels 8 
Nieuwkoop
Beschikking Wet milieubeheer - 
Energieweg 20 Nieuwkoop
 

BESTEMMINGSPLANNEN

Ontwerp bestemmingsplan Landelijk 
gebied Nieuwkoop, 1e herziening
Vastgesteld bestemmingsplan 
Buytewech-Noord met verbrede 
reikwijdte

SLOOPMELDINGEN

Nieuwkoop 
De Verbinding 10 - ged. slopen wanden 
en plafonds hoofdgebouw
Haydnstraat 8 - verwijderen asbest
Nieuwveenseweg 36 A - slopen schuur 
en garage 
Ter Aar 
Hertog van Beijerenstraat 13 - 
verwijderen asbest
Oude Kerkpad 6 - inleveren golfplaten
Westkanaalweg 104 – ged. slopen 
woning

MELDINGEN BRANDVEILIG 
GEBRUIK

Ampèrestraat 2 Nieuwveen

AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

Ter Aar
Altiorplein 1 - verlenging tijdelijke 
vergunning 4 bouwunits
Holstein 2 - bouw garage met uitweg 
Noorden 
Gerberastraat 33 - bouw overkapt 
tuinhuis
Voorweg 64G - plaatsen brug 
Woerdense Verlaat 
Merelstraat 5 - vervangen kozijnen
Nabij Milandweg 86 - renoveren 
besturingsgebouw
Nieuwkoop 
Zuideinde 121/121A - gebruik perceel en 
bedrijfswoning voor reguliere bewoning

VOORGENOMEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

Westkanaalweg 51A Ter Aar - afwijking 
bestemmingsplan voor gebruik 
bedrijfswoning als plattelandswoning 

VERLENGING BESLISTERMIJN 
OMGEVINGSVERGUNNING

Chopinplein 6 Nieuwkoop - aanbouw 
Korteraarseweg 46B Ter Aar - aanbouw 
en verbreden dakkapel

AFGEHANDELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

Zevenhoven
Verlaat 26 - Plaatsen keet
Nabij Jonge Zevenhovenseweg 7 - 
grondwerkzaamheden
Dorpsstraat 35 - herfunderen woning 
Nieuwveen 
Bloesem 10 - uitrit
Jan Sassestraat 57 - plaatsen dakkapel 
Nieuwveens Jaagpad 1 A 3 - plaatsen 
elektrisch hek/poort 
Ter Aar 
Clementszstraat 25 - plaatsen 
dakopbouw en dakkapel
Geerweg 36 - vervangen hekwerk
Kerkweg 7 - wijzigen gevels/kozijnen en 
gebruik pand als kantoor
Langeraarseweg 41A - bouw houten 
carport en aanleg uitrit
Ringdijk 2 - plaatsen hihahut
Vosholplein 7-8 en Weerenstraat 18-20 - 
realiseren 4 appartementen
Noorden
Gerberastraat 6 - aanleg houten vlonder 
met fundering
Omgevingsvergunning verleend Simon 
van Capelweg 78 in Noorden - bouw 
woning 
Nieuwkoop 
Meije 164 K - bouw berging met veranda
Woerdense Verlaat 
Merelstraat 5 - vervangen kozijnen
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VRIJWILLIGER WELZIJNSBEZOEKEN AAN HET WOORD
Sinds juli 2021 bezoeken getrainde 
vrijwilligers inwoners van 75 jaar en 
ouder voor een Welzijnsbezoek. Eén 
van die vrijwilligers deelt anoniem 
ervaringen.

Waar hebben jullie het over bij een 
Welzijnsbezoek?
Er komen heel veel onderwerpen aan 
bod. De zorg, de Wmo, gezondheid 
en wonen houdt de senioren bezig. 
Dat komt bijvoorbeeld aan de orde 
bij vragen zoals “Als ik niet meer 
kan traplopen, kan ik nog wel hier 
blijven wonen?” Over huisvesting 
wordt veel nagedacht. Ook weet men 
niet altijd wat er in de buurt wordt 
georganiseerd of hoe je in contact komt 
met medewerkers van de Wmo. We 
geven informatie en we kunnen folders 
achterlaten. 

Wat is de invloed van de 
coronapandemie?
Mensen zijn heel voorzichtig. Wij mogen 
wel binnenkomen, houden goed afstand 
en we houden ons strikt aan de regels. 
Door corona is hun wereld een stuk 
kleiner geworden en zij missen de 
sociale activiteiten en bijeenkomsten, 

die afgelast zijn. De kinderen komen en 
af en toe een zorgverlener, maar dat 
is het dan ook wel. Ze zijn voorzichtig 
en voelen zich ook kwetsbaarder, vaak 
ook omdat ze wel iemand kennen die 
corona heeft gehad. Corona heeft dus 
zeker wel een impact op de ouderen.

Wat viel u op?
De mensen hebben veel vragen en 
vinden het ook spannend om iemand 
over de vloer te hebben. Ze zijn vaak 
nieuwsgierig en ook wel verrast, dat 
er persoonlijk bezoek komt. Ze vinden 
het fijn om dingen te bespreken in hun 
eigen, vertrouwde omgeving. Alles wat 
we bespreken is vertrouwelijk. 

Op welke signalen let u?
Of de woonsituatie wel goed is, of men 
nog voldoende redzaam is. Hoe mobiel 
is iemand in en buitenshuis. Komt er 
regelmatig bezoek? Zit iemand goed 
in z’n vel? Als vrijwilliger kunnen we 
informatie geven over hoe en waar 
je andere mensen kunt ontmoeten. 
Maar dat eerste stapje is soms best 
lastig. Uiteindelijk moet iemand het 
ook echt zelf willen. Als we merken 
dat iemand direct hulp nodig heeft 

die wij als vrijwilligers niet kunnen 
leveren, geven we dit altijd door aan de 
Welzijnsbezoekcoördinatoren. Zij nemen 
dan zo snel mogelijk contact op met de 
inwoner.

Wat wilt u meegeven aan alle 
inwoners van Nieuwkoop?
Het is fijn om mensen te helpen. De 
bezoeken zijn heel divers. Kinderen 
van oudere inwoners zijn er wel eens 
bij, zij helpen hun ouders veel en vaak. 
Dat vinden ze prettig, maar het is vaak 
wel een pittige belasting. Mensen zijn 
vaak gewend om het zelf op te lossen, 
maar hebben soms intensievere en 
professionele zorg nodig. We proberen 
mee te denken en oplossingen aan te 
dragen, maar laten de initiatieven bij de 
oudere inwoner zelf. 

AANMELDEN VOOR MKB DEAL

De MKB-deal “Boost Your Digital 
Business” is een programma dat 
ondernemers in de Rijn- en Veenstreek 
stimuleert om aan de slag te gaan met 
digitalisering en door te groeien naar 

de toekomst. Het programma is een 
initiatief van de gemeenten Alphen 
aan den Rijn, Nieuwkoop, Kaag en 
Braassem, de ondernemersverenigingen 
VOA, VON, OVKB, de Economic 

Development Board Alphen aan den 
Rijn (EDBA) en VNO-NCW West en wordt 
uitgevoerd met steun van de provincie 
Zuid-Holland. 

Het digitale (live) evenement op 10 
februari is de start van een programma 
dat uw bedrijf kan helpen om verder 
te digitaliseren! Tijdens het evenement 
krijgt u meer informatie over het 
programma, vertellen we welke 
masterclasses er op de planning staan 
én hoe u de digitaliseringsvoucher(s) 
kunt inzetten voor het digitaliseren van 
uw onderneming. 

Aanmelden kan via de website 
www.boostyourdigitalbusiness.nl. Het 
evenement begint om 20.00 uur en 
duurt tot 21.30 uur. Na afloop worden 
de eerste vouchers beschikbaar gesteld 
voor kijkers van dit digitale evenement.
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