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ZORG EN ONDERSTEUNING
Ook in 2023 ondersteunen we, samen met onze 
partners, inwoners in verschillende levensfasen. 
Door langdurige samenwerking met deze partners 
aan te gaan, kunnen we stabiele zorg bieden aan 
onze meest kwetsbare inwoners. Ook gaan we 
verder met onze preventie aanpak, want voor-
komen is beter dan genezen. We leggen hierbij 
de nadruk op thema’s als alcohol, eenzaamheid, 
opvoeding en gezonde voeding. 

Komend jaar begeleiden we wederom vluchtelin-
gen/statushouders naar werk en onderwijs. Hierbij 
kunnen we de hulp van de vele vrijwilligers uit de 
verschillende dorpskernen goed gebruiken. 

ONDERWĲ S & SPORT
Door te blijven investeren in sport en bewegen dra-
gen we bij aan de gezondheid en het welzijn van 
onze inwoners. Ook het behouden en versterken 
van het brede onderwijsaanbod in onze kernen 
vinden we belangrijk. Dit doen we met de ontwik-
keling van IKC’s. In 2023 ronden we de ontwerpfase 
voor de IKC’s in Langeraar en Woerdense Verlaat af 

en gaan we aan de slag met een stedenbouw-
kundig kader voor het IKC in Nieuwveen. 

WONEN
Het tekort aan betaalbare woningen voor jongeren 
en starters is groot. Naast de ontwikkeling van 
verschillende woningbouwlocaties, kijken we ook 
naar oplossingen voor de korte termijn. Bijvoor-
beeld door lokale toewijzing, het stimuleren van 
doorstroming en een zelfbewoningsplicht voor nieuw-
bouwwoningen.

DUURZAAMHEID
Mede door de oorlog in de Oekraïne blijven de 
gasprijzen stijgen. Het opwekken van (grootschalige) 
duurzame energie is daarmee nog belangrijker gewor-
den. We blijven de actuele ontwikkelingen in de wereld 
monitoren, acteren waar dat nodig is en passen beleid 
zo nodig aan. Via het Duurzaambouwloket, de energie-
coaches en aanvullende regelingen blijven we inwoners 
extra ondersteunen bij het isoleren van hun woning. 
Daarnaast kijken we hoe we onze gemeentelijke ge-
bouwen nog zuiniger en duurzamer kunnen maken. 

ECONOMIE
We gaan verder met de ontwikkeling van de centrum-
plannen Ter Aar en Nieuwkoop en ook de dorpscentra 
in Nieuwveen, Langeraar, Zevenhoven en Noorden 

ontwikkelen we verder, waarbij we ruimte geven aan 
initiatieven van inwoners en ondernemers en inzet-

ten op sterke en aantrekkelijke centra. Ook gaan 
we aan de slag met een nieuwe economische 

actieagenda en een uitvoeringsplan 
voor recreatie en toerisme.

INFORMATIEBEVEILIGING
We blijven monitoren om kwetsbaarheden in onze digitale systemen 
snel in zicht te hebben en treffen, wanneer nodig, maatregelen om 
ook in 2023 uw gegevens optimaal te kunnen beschermen. 

PERSONEEL
Het vinden van goed personeel is in de huidige arbeidsmarkt een uitda-
ging. Door Nieuwkoop als werkgever goed op de kaart te zetten, hopen 
we ook in 2023 onze openstaande vacatures snel te kunnen invullen. Als 
werkgever bieden we onze werknemers vrijheid en volop kansen om zich 
verder te ontwikkelen. Plezier in het werk staat daarbij voorop. 

DIENSTVERLENING
Onze dienstverlening naar inwoners blijft een belangrijk 
speerpunt. We zijn een persoonlijke gemeente die luistert 
naar de behoefte van onze inwoners en, waar mogelijk, zorgt 
voor échte oplossingen. Weten inwoners echt niet meer 
waar ze terecht kunnen met hun vraag? Dan helpen wij van-
uit Loket-1. Samen met de inwoner kijken we naar de vraag 
en gaan we op zoek naar een oplossing. Om onze inwoners 
goed te bereiken zijn we herkenbaar en communiceren we 
helder en in begrijpelijke taal.  

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
Samen met onze partners, zoals bedrijven en de politie, 
proberen we criminaliteit, inbraken en uitbuiting 
terug te dringen. Zo zorgen we voor een 
zo veilig mogelijke omgeving voor onze 
inwoners.

IN DE WĲ K
Verkeersveiligheid is en blijft een 
belangrijk onderwerp en ook in 
2023 gaan we verder met de uitrol 
van het Gemeentelijk Verkeers- en 
Vervoersplan (GVVP) voor onze 
bestaande wegen. Bij de ontwikke-
ling van nieuwe grote woonwijken 
kijken we naar de mogelijkheden 
voor goede en veilige toegangs-
wegen. 

De openbare ruimte richten we zo 
in zodat het klimaatbestendig is 
en past bij het landschap. Door de 
aanleg van wandel- en fi etspaden, 
beweegplekken en speeltuinen, 
creëren we een openbare ruimte 
die uitnodigt tot bewegen en 
ontmoeten voor alle leeftij-
den en gebruikers. 

Ruimtelĳ ke 
ontwikkeling

Bedrĳ fsvoering 
Bestuur en 
dienstverlening

Ruimtelĳ k 
beheer

Sociaal domein

De gemeenteraad bespreekt de begroting in 
de meningsvormende raad van 20 oktober 
en stelt de begroting (eventueel gewĳ zigd) 
vast op 10 november. U kunt de agenda’s en 
stukken vinden op www.raadnieuwkoop.nl. 

Uitgaven per programma
Ruimtelijke ontwikkeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 miljoen
Ruimtelijk beheer: In de wijk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 miljoen
Sociaal domein: 
Gezondheid, sport en onderwijs . . . . . . . . . . . . . . . . 35 miljoen
Bestuur en dienstverlening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 miljoen
Bedrijfsvoering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 miljoen

Wat is een begroting?
De begroting is het huishoudboekje van onze gemeente. Ieder jaar stelt de gemeenteraad 
de begroting voor de komende jaren vast. In die begroting staat welke inkomsten we 
verwachten en waaraan we dat geld uitgeven. Op deze pagina’s staat de begroting in één 
oogopslag. De volledige begroting vindt u op https://nieuwkoop.begroting-2023.nl. 

Een sluitende begroting 
voor de komende 3 jaar
We zijn blij dat we voor de komende drie jaar een sluitende 
begroting kunnen presenteren. Hierdoor zijn we in staat om 
naast vaste uitgaven, waar we als gemeente voor staan, ook 
nieuwe reserves aan te leggen. Op die manier kunnen we 
grote opgaven in de toekomst, waaronder sociale woning-
bouw, het aantrekkelijk maken van de centrumlocaties, 
een nieuwbouwlocatie voor zwembad De Wel en goede 
infrastructuur realiseren. Zo blijven we ook in de toekomst 
investeren in onze gemeente. 

Het is belangrijk om deze reserves aan te leggen, omdat 
de inkomsten waar wij afhankelijk van zijn vanuit het Rijk 
vanaf 2026 onzeker zijn. Voor nu staan we er goed voor, 
maar we hebben ook te maken met veel onzekerheden naar 
de toekomst. Dat vraagt om een mate van flexibiliteit en 

een realistische aanpak. Wanneer de situatie daarom vraagt 
moeten we keuzes te maken. Dat betekent dat we plannen 
soms bij moeten stellen. Als nieuw college hebben we veel 
ambities en gaan we voor onze gemeente aan de slag. 

Antoinette Ingwersen
wethouder fi nanciën

In één oogopslag

BEGROTING 2023

UITGAVEN
Toelichting uitgaven

Waar gaat het 
geld naar toe?

Waar komt het 
geld vandaan?

Hoeveel betaal ik in 2023 aan*: 

OZB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 euro
Rioolheffi ng:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 euro
*  Voor een gemiddelde woning van € 345.000,- 

bij een huishouden met meerdere personen. 

vanuit het Rĳ k Overige inkomsten 
(OZB, verkoop gronden, 

verhuur en leges)

vanuit het Rĳ k

91
miljoen

58
miljoen

*  Voor een gemiddelde woning van € 345.000,- 
bij een huishouden met meerdere personen. 

33
miljoen

INKOMSTEN

Uitgaven per programma
Ruimtelijke ontwikkeling
Ruimtelijk beheer: In de wijk 
Sociaal domein: 
Gezondheid, sport en onderwijs
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doorstroming en een zelfbewoningsplicht voor nieuw-

Ru
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ZORG EN ONDERSTEUNING
Ook in 2023 ondersteunen we, samen met onze 

Sociaal domein
35
miljoen

Bestuur en 
dienstverlening

6
miljoen INFORMATIEBEVEILIGING

We blijven monitoren om kwetsbaarheden in onze digitale systemen 

11
miljoen
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Groenspecial 
Geef uw kleding een 
nieuw leven

Wecycleweek Begroting in beeld Jongerenwerker Mark

11104

Ondernemersfonds
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DE VLIJT WEER BESCHIKBAAR

Sporthal De Vlijt in Zevenhoven is weer beschikbaar voor de 
sporters. De vluchtelingen (statushouders/nareizigers) worden 
nu opgevangen in Waddinxveen. Het begon allemaal in de 
zomervakantie en de start was wat onrustig. Er waren zorgen 
over veiligheid en overlast. Via informatiebijeenkomsten en 
bewonersbrieven hebben wij de inwoners geïnformeerd. Het 
moest allemaal snel, de druk op het COA was en is nog steeds 
enorm. Toen de vraag vanuit de Veiligheidsregio Holland 
Midden kwam, hebben wij dan ook ons steentje bijgedragen.
 
Vrijwilligers 
Wat aarzelend en met wat scepsis begon, is een groot 
succes geworden, zo laat een van de vrijwilligers weten. 
Direct al bij de aankomst van de nareizigers meldden diverse 
vrijwilligers zich aan. De verzorging van de nareizigers was 
wel geregeld, maar wat moesten deze mensen in Zevenhoven 
doen? Wachten? Uiteindelijk groeide die vrijwilligersgroep tot 
meer dan veertig personen en gezamenlijk hebben zij veel 

activiteiten georganiseerd. Er kwamen taal- en fietslessen, 
er werd gesport en er waren creatieve activiteiten zoals 
handenarbeid, koken en zelfs technische workshops. Een 
van de vrijwilligers die bij de fietslessen betrokken was: “Wat 
is het mooi om een lach op het gezicht van een jong kind 
te zien. Een moeder die vertederend ziet dat haar kind leert 
fietsen, maar ook dat zij zelf leert fietsen. Wel met de nodige 
inspanning, want fietsen leren op latere leeftijd blijkt nog niet 
zo eenvoudig te zijn zoals het eruit ziet.”
 
Afscheid
Tijdens een bijeenkomst voor de vrijwilligers is in De Vlijt op 
24 september officieel afscheid genomen van elkaar. Alle 
vrijwilligers ontvingen namens de gemeente een presentje. 
Burgemeester Robbert-Jan van Duijn is blij en trots dat 
Zevenhoven zich van haar beste kant heeft laten zien. 
“Gelukkig zijn er in onze samenleving veel mensen die zich 
willen inspannen voor kwetsbare medemensen.”

Onderwijs
Vluchtelingencoördinator Riham Salah en beleidsmedewerkster 
Renske van der Peet zijn ook blij dat de opvang goed is 
verlopen. “We hebben het heel erg druk gehad, maar juist door 
de inzet van al die vrijwilligers was het fijn om te doen. We zijn 
gestart met wat taallesjes en na de zomervakantie konden we 
een groep kinderen naar Alphen sturen voor onderwijs. In de 
Oranjerie van de RK kerk in Noordeinde hebben we ook een 
groep kinderen lessen voor het basisonderwijs gegeven. In de 
overdracht naar Waddinxveen hebben we verteld wat wij al 
gedaan hebben, zodat men daar op kan aansluiten.” 
 
Vriendschap
Inmiddels is de groep doorgereisd naar Waddinxveen, om 
daar verder te wachten op hereniging met hun familie, in 
een echte woning elders in het land. Enkele vrijwilligers die in 
Zevenhoven actief waren, hebben en houden contact met de 
nareizigers. ”Er zijn vriendschapsbanden gesmeed.”

169 13-8-

Met de bus werden de nareizigers woensdag opgehaald bij de Vlijt

Vervolg op pagina 2Deelnemers van de fietstocht naar het Papeneiland
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Inwoners van Woerdense Verlaat 
kregen 27 september alvast een 
voorproefje van de ontwikkelingen 
voor een nieuw centrum in hun 
dorp. Er komt een nieuw gebouw 
voor basisschool De Meent, dat 
gecombineerd wordt met een nieuw 
dorpshuis, kinderopvang en gymzaal. 

Eerder al overlegden omwonenden, 
schoolleiding, naschoolse opvang, 
dorpshuisbeheerders en dorpsraad 
met de gemeente om tot een eerste 
stedebouwkundige schets te komen. 

Nog voor het einde van dit jaar 
informeren we de inwoners van 
Woerdense Verlaat nader met een 
nieuwsbrief.

 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: Damen Drukkers
Verspreiding: Bezorging Maasstad BV
Klachten of opmerkingen over de verspreiding?
info@skridmedia.nl of 088 5062301
of via www.nieuwkoop.nl (meldingen)

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

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

U ontvangt het blad dan al eerder.

Warme ervaring
Dat bevestigt ook Obada, een 23-jarige 
vluchteling uit Syrië. Obada wacht op 
hereniging met zijn familie in Den Haag. 
Omdat Obada naast Arabisch ook goed 
Engels spreekt, kon hij goed meehelpen 
tijdens de opvang in De Vlijt. 
Namens alle opgevangen vluchtelingen 
bedankt Obada alle mensen die hebben 
meegeholpen het verblijf in Zevenhoven 
aangenaam te maken. “Het was een 
heerlijke warme ervaring. Er was zoveel 
liefde en aandacht voor ons. Het voelde 
heel goed om hier te zijn. Zevenhoven 
bedankt! We gaan nu naar een volgende 
opvang en we hopen vooral dat we heel 
snel met onze families herenigd worden, 
want dat is ons uiteindelijke doel.”

Vervolg van pagina 1
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UP-TO-DATE BLIJVEN 
Kijk regelmatig op www.raadnieuwkoop.nl voor de actuele agenda van de gemeenteraad.

NIEUWS 
UIT DE 
RAAD

MENINGSVORMENDE RADEN OVER FINANCIËLE STUKKEN 
Op 20 oktober 2022 bespreekt de raad de door het college 
van B&W aangeboden concept begroting 2023-2026 en 
Najaarsnota 2022 in de meningsvormende raden.

Raadsleden leveren voorafgaand aan de meningsvormende 
raden gespreksonderwerpen aan. Op basis van deze 
aangeleverde gespreksonderwerpen worden in de week 
vóór de vergadering de agenda’s opgesteld. Deze kunt u dan 
vinden op www.raadnieuwkoop.nl. De raad nodigt eventueel 
ook gastsprekers aan tafel uit.

In de programmabegroting staat hoeveel geld de raad 
beschikbaar stelt aan het college voor de uitvoering van 
beleid voor 2023. In de besluitvormende raadsvergadering van 
10 november stelt de gemeenteraad de begroting definitief 
vast nadat zij zogenaamde ‘algemene beschouwingen’ 
hebben gehouden.

De begroting staat op www.raadnieuwkoop.nl en is ook online 
te lezen via https://nieuwkoop.begroting-2023.nl
Op pagina 8 en 9 staat een infographic over de begroting.

WAT BESLOOT DE GEMEENTERAAD OP 22 SEPTEMBER  
Op de agenda stonden veel ‘hamerstukken; die 
agendapunten zijn al eerder besproken in de 
meningsvormende raden van 8 september. Tijdens deze 
meningsvormende raden wordt gekeken of er voldoende 
informatie is om een besluit te nemen en of het als 
een hamerstuk of discussiestuk op de agenda van de 
besluitvormende raadsvergadering komt. Alle, meestal 
door B&W voorgestelde besluiten, werden ongewijzigd 
vastgesteld. Wel werd er een motie (verzoek B&W) 
ingediend door de VVD mede namens SBN en unaniem (alle 
raadsleden stemden vóór) aangenomen.

Met de motie Biedt volkstuinenvereniging de Geschikte Peer 
‘de helpende hand’ wordt het college verzocht:
• om actiever en in samenwerking met de volkstuinvereniging 
de Geschikte Peer mede op basis van eigen initiatieven van 
de vereniging de ‘helpende hand’ te bieden bij het vinden van 
een alternatieve locatie voor deze volkstuinders; 

• om resultaat aan de gemeenteraad te rapporteren welke 
mogelijke locaties er zijn voor het verplaatsen van het 
volkstuinencomplex de Geschikte Peer en daarbij aan te 
geven welke factoren daarbij van belang zijn voordat zij de 
huidige locatie verlaten moeten hebben.

BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 13 OKTOBER   
In de vorige Nieuwkoop Nieuws stonden de verwachte 
agendapunten al genoemd. De concept-agenda ziet er, na de 
gebruikelijke agendapunten als opening, vaststellen agenda 
en dergelijke, als volgt uit:

• Zienswijze hernieuwd ontwerp Centrumregeling Sociaal 
domein Rijnstreek (hamerstuk)

• VVGB definitief aanvraag omgevingsvergunning 
Meijegraslanden (hamerstuk)

• Aanpassen viertal verordeningen in verband met 
Omgevingswet (hamerstuk)

• Locatiekeuze en functies IKC Nieuwveen (discussiestuk)
• Collegeprogramma 2022-2026 (discussiestuk)
• Zienswijze werkprogramma Holland Rijnland 2022-2026 
(discussiestuk)

• Benoeming burgemeester Robbert-Jan van Duijn als extra 
lid Algemeen Bestuur Holland Rijnland (discussiestuk 
omdat die niet eerder in een meningsvormende raad is 
besproken)

• Zienswijze begroting Serviceorganisatie Zorg Holland 
Rijnland (discussiestuk omdat die niet eerder in een 
meningsvormende raad is besproken)

Wilt u weten wat er precies is gezegd kijk dan op www.raadnieuwkoop.nl 
bij ‘(Live) uitzendingen gemeenteraad’. Daar kunt u de vergadering terugkijken.
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ONDERNEMERSFONDS NIEUWKOOP: 
IMPULS AAN BEDRIJFSLEVEN 

Ondernemersfonds Nieuwkoop geeft ondernemers in onze 
gemeente de kans om samen initiatieven op te zetten 
om zo een flinke impuls te geven aan de samenwerking 
tussen bedrijfsleven, instellingen en overheid. Doel is om 
de economische ontwikkeling van de dorpen te stimuleren. 
Het geld uit het fonds kan gebruikt worden voor allerlei 
initiatieven die het ondernemersbelang ondersteunen.  

Voorzitter van het ondernemersfonds Sef Schmitz: “Te weinig 
mensen weten waar het Ondernemersfonds Nieuwkoop 
(OFN) voor is opgericht en wat er achter de schermen met 
dat geld gebeurt. Terwijl alle ondernemers in de gemeente 
eraan meebetalen via de OZB. Onze belangrijkste doelstelling 
is zaken stimuleren en helpen om initiatieven mogelijk te 
maken die nuttig zijn voor ondernemers in de gemeente 
Nieuwkoop.” 

Mede-bestuurslid Piet Roos: “Het Ondernemersfonds 
is verdeeld in 15 clusters: Recreatie, tuinbouw, horeca, 
detailhandel, bedrijventerreinen, sport, onderwijs etc.. 
De clusters mogen zelf bepalen, waaraan zij hùn deel 
van het budget willen besteden; het is een fonds ván, 
vóór en dóór ondernemers en bedoeld om collectieve 
projecten van ondernemers in de gemeente Nieuwkoop 
te financieren. Het gaat dan om zaken zoals bijvoorbeeld: 
parkmanagement, beveiliging, bewegwijzering, verlichting, 
promotie, energietransitie, etc.. Door de krachten te bundelen, 
krijgen ondernemers de kans om samen initiatieven op te 
zetten en zo een flinke impuls te geven aan de onderlinge 
samenwerking in het bedrijfsleven. Het ‘probleem’ is dat we, 
dankzij de privacy-wetgeving, de betalende ondernemers niet 
kunnen opzoeken.” Het bestuur van OFN roept bedrijven dan 
ook op elkaar op te zoeken en zich te verenigen. 

Schmitz: “We hebben een vijfhoofdig bestuur, waarin de 
verschillende clusters grotendeels zijn vertegenwoordigd, 
maar we zijn altijd bereid om zaken rondom het fonds nog 
eens uit te leggen, als daar behoefte aan is. Meer informatie 
is ook te vinden op www.ondernemersfondsnieuwkoop.nl.”

AANMELDEN WONING VOOR 
DUURZAME HUIZENROUTE 
Heeft u ervaring met het duurzamer maken van uw 
woning? Help een ander op weg en meld uw woning aan 
als voorbeeld via de Nationale Duurzame Huizen Route via 
www.duurzamehuizenroute.nl/aanmelden. De Duurzame 
Huizenroute is op 29 oktober en 5 november 2022.

Wat houdt meedoen in?
• Uw woning wordt weergegeven bij de voorbeeldwoningen. 
Daar kunnen mensen zoeken op bijvoorbeeld bouwjaar, 
woningtype of een bepaalde maatregel.

• Heeft iemand een vraag over uw duurzame woning, dan 
ontvangt u die vraag per e-mail.

• Tijdens de Duurzame Huizen Route kunt u uw woning 
openstellen voor geïnteresseerde bezoekers. U bepaalt zelf 
of u meedoet en welke dag en tijd u het beste schikt.Op de foto vlnr: Sef Schmitz, Hugo Bakker en Piet Roos

GEEF UW KLEDINGSTUK 
EEN NIEUW LEVEN
Herfst: Het moment om de winterkleding tevoorschijn te halen 
en uw zomerkleding op te bergen. Kledingstukken die u niet 
wilt bewaren kunt u een nieuw leven geven door ze in een 
van de Sympany textielcontainers te stoppen. Bijvoorbeeld 
als kledingstuk voor een ander, want wat herdraagbaar is, 
blijft herdraagbaar. Maar ook kleding dat niet meer door een 
ander gedragen kan worden mag in de container. 
Sympany werkt namelijk met diverse partners samen om er 
bijvoorbeeld nieuw garen van te kunnen maken zodat er een 
nieuwe stof of een nieuw kledingstuk van wordt gemaakt.

Meer dan alleen kleding welkom
Naast kleding zijn ook bedtextiel, schoenen (graag per paar 
samengebonden met de veters of een elastiek), woontextiel 
en kledingaccessoires welkom. Denk bij bedtextiel aan 
lakens en hoezen. Woontextiel zijn bijvoorbeeld hand- en 
theedoeken of gordijnen. Accessoires zijn 
petten, tassen, riemen en 
dassen.

Zorg dat u uw textiel 
goed verpakt in de 
container stopt, zodat 
het is beschermd tegen 
vuil en vocht. Textiel dat 
nat of vies is hoort niet 
in de textielcontainer, 
maar bij het restafval.

De dichtstbijzijnde 
container vind u 
eenvoudig op 
www.sympany.nl.
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SAMEN VOOR EEN SCHONE GEMEENTE 
Zwerfafval is een probleem van 
iedereen. Maar we kunnen allemaal 
bijdragen aan de oplossing. Want een 
schoon Nederland en dus een schone 
gemeente Nieuwkoop kan. Voor de 
dieren, het milieu en de toekomst. 
 
In een schone omgeving is het fijn leven. 
Dus gaan we samen aan de slag met het 
opruimen van zwerfafval. Dit kan door 
Supporter van Schoon te worden. Dat is 
heel makkelijk. 

U bent het al als u zorgt dat uw eigen 
afval in de afvalbak belandt. Maar u kunt 
nog véél meer doen. 

Wat kunt u doen? 
• Doe mee met een opruimactie in uw 

buurt
• Organiseer uw eigen opschoonactie
• Houd een deel van de buurt schoon
• Raap elke dag iets van zwerfaval op en 

doe dit in de afvalbak

NEGEN STOOKTIPS VOOR HOUTKACHEL EN OPEN HAARD 
De herfst is aangebroken, het begint 
langzaamaan kouder te worden. De 
kachel gaat weer vaker aan. Sommige 
mensen vinden het heerlijk en gezellig 
om de open haard of houtkachel aan 
te steken. Zeker gezien de gestegen 
energieprijzen. Maar een brandend 
haarvuur is niet gezond. Daarnaast is het 
belangrijk dat u rekening houdt met de 
buren. Houd daarom altijd de volgende 
negen stooktips aan:
 
1. Steek de open haard of houtkachel 
alleen bij speciale gelegenheden, voor 
de sfeer, aan. Check eerst Stookwijzer.
nu of u verantwoord kunt stoken. Laat 
het vuur uit bij windstil of mistig weer. 
Bij dit weer blijft de rook namelijk lang 
hangen waardoor de lucht om uw huis 
erg ongezond wordt.
 
2. Stook alleen droog hout, dat geeft 
de minste fijnstof en rook. Droog hout 
herkent u aan barsten of een schors 
die loslaat. Hout dat u zelf gehakt hebt, 
moet u minstens twee jaar laten drogen. 
Met een vochtmeter kunt u checken of 
het hout droog genoeg is: tussen de 15 
en 20 procent is goed.

3. Stook nooit hout dat is geverfd, 
gebeitst of geïmpregneerd: bij de 
verbranding komen zware metalen 
vrij (daarom is het zelfs verboden). 
Ook gelijmd hout - zoals spaanplaat, 

vlokkenplaten en laminaatvloeren - 
hoort níét in de haard of kachel. Papier 
en karton verbranden is verboden: het 
geeft namelijk veel rook en vliegas.
 
4. Volg de instructies van de fabrikant of 
leverancier van de kachel of haard voor 
het aansteken van het vuur. De manier 
waarop u de kachel aansteekt maakt 
namelijk veel uit voor hoeveel fijnstof er 
vrijkomt. Gebruik geen spiritus of andere 
brandbare vloeistoffen om het vuur aan 
te steken, dat is gevaarlijk.
 
5. Laat de schoorsteen minstens één 
keer per jaar goed vegen, zodat de 
rook goed naar buiten kan. Dat is ook 
veiliger: u hebt minder kans op een 
schoorsteenbrand.

6. Zorg voor goede luchttoevoer. Laat 
het hout dus niet smoren en laat het 
vuur vanzelf uitbranden. Er komen dan 
minder schadelijke stoffen vrij. 
Hoe regelt u de luchttoevoer? 
Nieuwere houtkachels regelen de 
luchttoevoer automatisch. Zet bij een 
open haard de klep in de schoorsteen 
helemaal open. En bij een oudere 
houtkachel de luchttoevoerklep van de 
kachel.
 
7. Zorg voor voldoende ventilatie door 
de ventilatieroosters of een raampje 
open te zetten. Het vuur kan dan lucht 

(zuurstof) aantrekken en de rook kan 
via de schoorsteen naar buiten.
 
8. Controleer of u goed stookt: een 
goed vuur heeft gele, gelijkmatige 
vlammen en er komt bijna geen rook 
uit de schoorsteen. Oranje vlammen 
en donkere rook geven aan dat de 
verbranding niet goed is. Zet dan een 
raampje open voor meer zuurstof.
 
9. Gebruik haardhout met het FSC- of 
PEFC-keurmerk. Dat garandeert dat het 
uit verantwoord beheerd bos komt.

Bron: Milieucentraal

Nederland Schoon helpt u graag een 
handje met uw actie. Kijk voor de 
mogelijkheden op 
www.nederlandschoon.nl/supporter-
van-schoon/in-je-eentje-of-samen.
 
Wordt u Supporter van Schoon?
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HELPDESK GELDZAKEN: GRATIS HULP EN ADVIES 

Om u te helpen bij geldproblemen of 
om geldproblemen te voorkomen kunt u 
met al uw vragen terecht bij de Helpdesk 
Geldzaken in Alphen aan den Rijn. Zij 
geven gratis hulp en advies bij:

• al uw vragen over geld;
• hoe u geld kunt besparen;
• het voorkomen van geldzorgen;
• snel inzicht in uw inkomsten en 

uitgaven;
• hulp bij het aanvragen van toeslagen 

en regelingen;
• financiële vragen als zzp’er.
 
Langskomen bij het Serviceplein
Tijdens de openingstijden van het 
Serviceplein in Alphen aan den Rijn 
kunt u zonder afspraak terecht voor al 
uw geldvragen. Het Serviceplein vindt 
u in het gemeentehuis van Alphen aan 
den Rijn, Stadhuisplein 1 in Alphen aan 

den Rijn. Zij zijn geopend op maandag 
tussen 13.00 en 16.30 en op dinsdag 
tot en met vrijdag tussen 09.00 en 
16.30. 

Maakt u liever een afspraak voor een 
adviesgesprek? Bel dan naar 14 0172 
(optie 1).
 
Telefonisch of per mail advies
Voor telefonisch of per mail advies belt u 
naar 14 0172 (optie 1) 
of stuur een mail naar 
helpdeskgeldzaken@alphenaandenrijn.nl. 
Een medewerker van de Helpdesk 
geldzaken belt of mailt u dan terug.

ADVIES EN BEGELEIDING VOOR ZELFSTANDIG ONDERNEMERS 
Bent u zelfstandig ondernemer en 
zit u in de problemen of dreigt u in 
de problemen te raken? Dan staat 
het ondernemersklankbord voor u 
klaar met advies en begeleiding. Een 
adviseur van het ondernemersklankbord 
begeleidt u tijdens uw traject. De 
adviseurs hebben kennis van zaken 
én ondernemerservaring. Voor een 

klankbordtraject hoeft u zelf niets te 
betalen.
 
Spreekuur
Eén keer in de twee weken houdt 
het ondernemersklankbord een 
inloopspreekuur. Deze spreekuren 
zijn zonder afspraak te bezoeken. De 
spreekuren zijn op vrijdag (oneven 

weken) van 14.00 tot 16.00 uur in 
het Ondernemershuis iFlow aan het 
Europaplein 10 in Alphen aan den Rijn. 

Wilt u meer weten? Kijk dan op de 
website van het ondernemersklankbord 
www.ondernemersklankbord.nl en kies 
bij regio’s voor Regioteam Rijnland.

ZORGMARKT IN PAROLA
Op zaterdag 15 oktober is er weer een 
zorgmarkt in Parola (Langeraarseweg 
37 in Langeraar). Tussen 10.00 en 14.00 
uur is iedereen welkom om zich te laten 
informeren over de ‘zorg’. Wethouder 
Tom de Kleer opent om 10.00 uur de 
zorgmarkt.

Medewerkers van allerlei 
zorgverlenende instanties geven 
antwoord op uw vragen over zorg en 
vertellen u waar u terecht kunt. Een 
mooie gelegenheid om veel nuttige 
informatie te verzamelen. 

Er zijn stands van Tom in de buurt 
(regelt onder andere Wmo-zaken met 
Participe), Zorginstelling Wijdezorg, 
Thuiszorgwinkel Vegro, Terminale Zorg 
Hospice, Zorgboerderij De Hoop, Stichting 

Alzheimer, Tafeltje Dekje en Mantelzorg. 
Daarnaast zijn er ook vrijwilligers 
aanwezig om te vertellen wat een 

lidmaatschap van de ouderenorganisatie 
KBO betekent of hoe het systeem van de 
BOB-bus werkt.
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De officiële bekendmakingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. Wilt u berichten over uw buurt van bijvoorbeeld 
omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten per e-mail ontvangen?  Meld u dan aan bij de e-mailservice van overheid.nl.

BEKENDMAKINGEN IN HET KORT 

AANVRAGEN EVENEMENTEN & 
ACTIVITEITEN
Nieuwkoop 
Reghthuysplein en Dorpsstraat - braderie, 
30 nov 
Maarten Freeke Wije 2 - Kids Jump & 
Joy, 29-30 dec 
Inzameling van 28 nov t/m 3 dec - 
Volleybalvereniging Waterlanders 
Zuideinde 82 - Oud- en Nieuwjaarsfeest, 
31 dec 
Reclameborden 7 t/m 14 nov - open dag 
MBO Rijnland
Noorden 
Simon van Capelweg - intocht Sint, 19 nov 
Ter Aar
Westkanaalweg - intocht Sint, 19 nov

AFGEHANDELDE AANVRAGEN 
EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN
Ter Aar
Iepenpad - geluidhinder 24 sep  
Nieuwkoop 
DHRC-toertocht op de weg 29 okt 
Dorpsstraat 39 - Rad van Avontuur 18 
nov - Vogelvereniging 

NUMMERAANDUIDING
Ter Aar, Westkanaalweg 100C - aanvraag
Ter Aar, Westkanaalweg 119A - besluit
Woerdense Verlaat, Woerdense Verlaat 
7A - besluit

VERORDENINGEN EN REGELINGEN
Afvalstoffenverordening 
Beleidsregels Ambtshalve uitbetaling 
eenmalige energietoeslag 2022 
Vestiging voorkeursrecht (Wet 
voorkeursrecht gemeenten) -Ter Aar 
noordoost en locatie Langeraar

TER INZAGE
Concept Programmabegroting 2023-2026

BASISREGISTRATIE PERSONEN 
(BRP)
Voorgenomen opname gegevens 
vertrek
de heer Edo Frank Straatsma, Ter Aar
de heer Parami Richenel Gijsbertus , Ter 
Aar
de heer Skiwrus Marcin, Nieuwveen
mevrouw Siek Dominika en kinderen 
Skwirus, Alexander Jakub, Skwirus, Fabian 
Sebastian, Nieuwveen 

mevrouw Marelva Carolyn O’Bryan en 
kind Kaylan Jordan Parami, Nieuwkoop

Beschikking opname gegevens vertrek
de heer Nur, Ali, Nieuwkoop
de heer Rafael Pascual, de Leon, Ter Aar

VERKEERSBESLUITEN  
Reserveren twee parkeerplaatsen voor 
opladen elektrische voertuigen Vijverhof 1 
Nieuwkoop
Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken 
Reigerlaan 8 Ter Aar
Instellen van éénrichtingsverkeer op het 
parkeerterrein Reghthuysplein, Nieuwkoop 

MILIEUPUBLICATIES 
Activiteitenbesluit milieubeheer − Hogedijk 
17 Zevenhoven
Melding Besluit Uniforme Saneringen – 
Kerkstraat thv 56 Nieuwveen

SLOOPMELDINGEN
Nieuwkoop 
Bernhardlaan 21 - verwijderen asbest
Koekoekstraat 8 - verwijderen asbest
Meeuwenlaan 3 - verwijderen 
asbesthoudende platen 
Nieuwveen 
Dorpsstraat 88-90 - slopen woningen, 
schuren en betonplaat
Dorpsstraat 88-90 - slopen woonhuis en 
schuren
Nieuwveens Jaagpad 108 - slopen woning 
en garage in twee fases
Nieuwveens Jaagpad 117 - slopen 
bedrijfswoning en schuur
Oude Nieuwveenseweg 42 - verwijderen 
asbest 
Uiterbuurtweg 45 - verwijderen asbest 
Ter Aar 
Oostkanaalweg 35B - verwijderen asbest
Noorden 
Voorweg 97B - slopen schuurtje met 
asbestdak

AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING
Nieuwveen 
Bloesem 33 - bouw bijgebouw
Nieuwveens Jaagpad 108 – aanleg dam 
en verplaatsen uitrit 
Schoterweg 3 - kap 3 bomen
Ter Aar 
Kerkweg 40 - dempen watergang
Tegenover Ringdijk 22 - aanleg 
baggerdepot

Papenveer 
Paradijsweg 21 - vergroten/ aanpassen 
dakkapel
Korteraar 
Korteraarseweg 56A - plaatsen vier 
lichtmasten
Langeraar 
Langeraarseweg 64 - verbreden uitrit
Nieuwkoop 
Nieuwveenseweg 53 - kap rode beuk

VERLENGING BESLISTERMIJN 
OMGEVINGSVERGUNNING
Dorpsstraat 75 en 77 Zevenhoven – bouw 
2 onder 1 kap woning

OMGEVINGSVERGUNNING 
VERLEEND
Nieuwkoop 
Meeuwenlaan 28 - uitbreiden schuur
Nieuwveenseweg 48 - vergroten 
bedrijfspand en plaatsen aanbouw
Zevenhoven 
Park Kromme Mijdrecht 2 - herbouw 
huisje en plaatsen blokhut 
Ter Aar 
Hogedijk 1A - bouw schuur
Stobbeweg 6 en 8 - plaatsen 
wandpanelen
Westkanaalweg 119 - splitsen woning
Zwanenlaan 8 - plaatsen 
zonnecollectoren op voorgevel
Langeraar
Langeraarseweg 89 - bouw berging met 
garage

Schoonmaken Voorwetering
 

In week 44 (31 oktober t/m 4 
november) wordt het slootvuil uit de 
Voorwetering gehaald. Dit is de sloot 

die langs Zuideinde, Dorpsstraat, 
Noordenseweg en Simon van 

Capelweg aan de plaskant ligt. Het 
schoonmaken van de sloten wordt 

bemoeilijkt door de aanwezige 
bootjes. Heeft u een boot in de 

Voorwetering liggen? Wilt u deze 
dan voor 31 oktober tijdelijk uit de 
Voorwetering halen. Leg de boten 
niet op de kant, want dit maakt het 
uitvoeren van de werkzaamheden 

ook moeilijk. Alvast bedankt.
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ZORG EN ONDERSTEUNING
Ook in 2023 ondersteunen we, samen met onze 
partners, inwoners in verschillende levensfasen. 
Door langdurige samenwerking met deze partners 
aan te gaan, kunnen we stabiele zorg bieden aan 
onze meest kwetsbare inwoners. Ook gaan we 
verder met onze preventie aanpak, want voor-
komen is beter dan genezen. We leggen hierbij 
de nadruk op thema’s als alcohol, eenzaamheid, 
opvoeding en gezonde voeding. 

Komend jaar begeleiden we wederom vluchtelin-
gen/statushouders naar werk en onderwijs. Hierbij 
kunnen we de hulp van de vele vrijwilligers uit de 
verschillende dorpskernen goed gebruiken. 

ONDERWĲ S & SPORT
Door te blijven investeren in sport en bewegen dra-
gen we bij aan de gezondheid en het welzijn van 
onze inwoners. Ook het behouden en versterken 
van het brede onderwijsaanbod in onze kernen 
vinden we belangrijk. Dit doen we met de ontwik-
keling van IKC’s. In 2023 ronden we de ontwerpfase 
voor de IKC’s in Langeraar en Woerdense Verlaat af 

en gaan we aan de slag met een stedenbouw-
kundig kader voor het IKC in Nieuwveen. 

WONEN
Het tekort aan betaalbare woningen voor jongeren 
en starters is groot. Naast de ontwikkeling van 
verschillende woningbouwlocaties, kijken we ook 
naar oplossingen voor de korte termijn. Bijvoor-
beeld door lokale toewijzing, het stimuleren van 
doorstroming en een zelfbewoningsplicht voor nieuw-
bouwwoningen.

DUURZAAMHEID
Mede door de oorlog in de Oekraïne blijven de 
gasprijzen stijgen. Het opwekken van (grootschalige) 
duurzame energie is daarmee nog belangrijker gewor-
den. We blijven de actuele ontwikkelingen in de wereld 
monitoren, acteren waar dat nodig is en passen beleid 
zo nodig aan. Via het Duurzaambouwloket, de energie-
coaches en aanvullende regelingen blijven we inwoners 
extra ondersteunen bij het isoleren van hun woning. 
Daarnaast kijken we hoe we onze gemeentelijke ge-
bouwen nog zuiniger en duurzamer kunnen maken. 

ECONOMIE
We gaan verder met de ontwikkeling van de centrum-
plannen Ter Aar en Nieuwkoop en ook de dorpscentra 
in Nieuwveen, Langeraar, Zevenhoven en Noorden 

ontwikkelen we verder, waarbij we ruimte geven aan 
initiatieven van inwoners en ondernemers en inzet-

ten op sterke en aantrekkelijke centra. Ook gaan 
we aan de slag met een nieuwe economische 

actieagenda en een uitvoeringsplan 
voor recreatie en toerisme.

INFORMATIEBEVEILIGING
We blijven monitoren om kwetsbaarheden in onze digitale systemen 
snel in zicht te hebben en treffen, wanneer nodig, maatregelen om 
ook in 2023 uw gegevens optimaal te kunnen beschermen. 

PERSONEEL
Het vinden van goed personeel is in de huidige arbeidsmarkt een uitda-
ging. Door Nieuwkoop als werkgever goed op de kaart te zetten, hopen 
we ook in 2023 onze openstaande vacatures snel te kunnen invullen. Als 
werkgever bieden we onze werknemers vrijheid en volop kansen om zich 
verder te ontwikkelen. Plezier in het werk staat daarbij voorop. 

DIENSTVERLENING
Onze dienstverlening naar inwoners blijft een belangrijk 
speerpunt. We zijn een persoonlijke gemeente die luistert 
naar de behoefte van onze inwoners en, waar mogelijk, zorgt 
voor échte oplossingen. Weten inwoners echt niet meer 
waar ze terecht kunnen met hun vraag? Dan helpen wij van-
uit Loket-1. Samen met de inwoner kijken we naar de vraag 
en gaan we op zoek naar een oplossing. Om onze inwoners 
goed te bereiken zijn we herkenbaar en communiceren we 
helder en in begrijpelijke taal.  

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
Samen met onze partners, zoals bedrijven en de politie, 
proberen we criminaliteit, inbraken en uitbuiting 
terug te dringen. Zo zorgen we voor een 
zo veilig mogelijke omgeving voor onze 
inwoners.

IN DE WĲ K
Verkeersveiligheid is en blijft een 
belangrijk onderwerp en ook in 
2023 gaan we verder met de uitrol 
van het Gemeentelijk Verkeers- en 
Vervoersplan (GVVP) voor onze 
bestaande wegen. Bij de ontwikke-
ling van nieuwe grote woonwijken 
kijken we naar de mogelijkheden 
voor goede en veilige toegangs-
wegen. 

De openbare ruimte richten we zo 
in zodat het klimaatbestendig is 
en past bij het landschap. Door de 
aanleg van wandel- en fi etspaden, 
beweegplekken en speeltuinen, 
creëren we een openbare ruimte 
die uitnodigt tot bewegen en 
ontmoeten voor alle leeftij-
den en gebruikers. 

Ruimtelĳ ke 
ontwikkeling

Bedrĳ fsvoering 
Bestuur en 
dienstverlening

Ruimtelĳ k 
beheer

Sociaal domein

De gemeenteraad bespreekt de begroting in 
de meningsvormende raad van 20 oktober 
en stelt de begroting (eventueel gewĳ zigd) 
vast op 10 november. U kunt de agenda’s en 
stukken vinden op www.raadnieuwkoop.nl. 

Uitgaven per programma
Ruimtelijke ontwikkeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 miljoen
Ruimtelijk beheer: In de wijk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 miljoen
Sociaal domein: 
Gezondheid, sport en onderwijs . . . . . . . . . . . . . . . . 35 miljoen
Bestuur en dienstverlening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 miljoen
Bedrijfsvoering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 miljoen

Wat is een begroting?
De begroting is het huishoudboekje van onze gemeente. Ieder jaar stelt de gemeenteraad 
de begroting voor de komende jaren vast. In die begroting staat welke inkomsten we 
verwachten en waaraan we dat geld uitgeven. Op deze pagina’s staat de begroting in één 
oogopslag. De volledige begroting vindt u op https://nieuwkoop.begroting-2023.nl. 

Een sluitende begroting 
voor de komende 3 jaar
We zijn blij dat we voor de komende drie jaar een sluitende 
begroting kunnen presenteren. Hierdoor zijn we in staat om 
naast vaste uitgaven, waar we als gemeente voor staan, ook 
nieuwe reserves aan te leggen. Op die manier kunnen we 
grote opgaven in de toekomst, waaronder sociale woning-
bouw, het aantrekkelijk maken van de centrumlocaties, 
een nieuwbouwlocatie voor zwembad De Wel en goede 
infrastructuur realiseren. Zo blijven we ook in de toekomst 
investeren in onze gemeente. 

Het is belangrijk om deze reserves aan te leggen, omdat 
de inkomsten waar wij afhankelijk van zijn vanuit het Rijk 
vanaf 2026 onzeker zijn. Voor nu staan we er goed voor, 
maar we hebben ook te maken met veel onzekerheden naar 
de toekomst. Dat vraagt om een mate van flexibiliteit en 

een realistische aanpak. Wanneer de situatie daarom vraagt 
moeten we keuzes te maken. Dat betekent dat we plannen 
soms bij moeten stellen. Als nieuw college hebben we veel 
ambities en gaan we voor onze gemeente aan de slag. 

Antoinette Ingwersen
wethouder fi nanciën

In één oogopslag

BEGROTING 2023

UITGAVEN
Toelichting uitgaven

Waar gaat het 
geld naar toe?

Waar komt het 
geld vandaan?

Hoeveel betaal ik in 2023 aan*: 

OZB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 euro
Rioolheffi ng:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 euro
*  Voor een gemiddelde woning van € 345.000,- 

bij een huishouden met meerdere personen. 

vanuit het Rĳ k Overige inkomsten 
(OZB, verkoop gronden, 

verhuur en leges)

vanuit het Rĳ k

91
miljoen

58
miljoen

*  Voor een gemiddelde woning van € 345.000,- 
bij een huishouden met meerdere personen. 

33
miljoen

INKOMSTEN

Uitgaven per programma
Ruimtelijke ontwikkeling
Ruimtelijk beheer: In de wijk 
Sociaal domein: 
Gezondheid, sport en onderwijs
Bestuur en dienstverlening

91
miljoen

Ruimtelĳ ke 
ontwikkeling

23
miljoen

doorstroming en een zelfbewoningsplicht voor nieuw-

Ru
beheer

16
miljoen

ZORG EN ONDERSTEUNING
Ook in 2023 ondersteunen we, samen met onze 

Sociaal domein
35
miljoen

Bestuur en 
dienstverlening

6
miljoen INFORMATIEBEVEILIGING

We blijven monitoren om kwetsbaarheden in onze digitale systemen 

11
miljoen
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ZORG EN ONDERSTEUNING
Ook in 2023 ondersteunen we, samen met onze 
partners, inwoners in verschillende levensfasen. 
Door langdurige samenwerking met deze partners 
aan te gaan, kunnen we stabiele zorg bieden aan 
onze meest kwetsbare inwoners. Ook gaan we 
verder met onze preventie aanpak, want voor-
komen is beter dan genezen. We leggen hierbij 
de nadruk op thema’s als alcohol, eenzaamheid, 
opvoeding en gezonde voeding. 

Komend jaar begeleiden we wederom vluchtelin-
gen/statushouders naar werk en onderwijs. Hierbij 
kunnen we de hulp van de vele vrijwilligers uit de 
verschillende dorpskernen goed gebruiken. 

ONDERWĲ S & SPORT
Door te blijven investeren in sport en bewegen dra-
gen we bij aan de gezondheid en het welzijn van 
onze inwoners. Ook het behouden en versterken 
van het brede onderwijsaanbod in onze kernen 
vinden we belangrijk. Dit doen we met de ontwik-
keling van IKC’s. In 2023 ronden we de ontwerpfase 
voor de IKC’s in Langeraar en Woerdense Verlaat af 

en gaan we aan de slag met een stedenbouw-
kundig kader voor het IKC in Nieuwveen. 

WONEN
Het tekort aan betaalbare woningen voor jongeren 
en starters is groot. Naast de ontwikkeling van 
verschillende woningbouwlocaties, kijken we ook 
naar oplossingen voor de korte termijn. Bijvoor-
beeld door lokale toewijzing, het stimuleren van 
doorstroming en een zelfbewoningsplicht voor nieuw-
bouwwoningen.

DUURZAAMHEID
Mede door de oorlog in de Oekraïne blijven de 
gasprijzen stijgen. Het opwekken van (grootschalige) 
duurzame energie is daarmee nog belangrijker gewor-
den. We blijven de actuele ontwikkelingen in de wereld 
monitoren, acteren waar dat nodig is en passen beleid 
zo nodig aan. Via het Duurzaambouwloket, de energie-
coaches en aanvullende regelingen blijven we inwoners 
extra ondersteunen bij het isoleren van hun woning. 
Daarnaast kijken we hoe we onze gemeentelijke ge-
bouwen nog zuiniger en duurzamer kunnen maken. 

ECONOMIE
We gaan verder met de ontwikkeling van de centrum-
plannen Ter Aar en Nieuwkoop en ook de dorpscentra 
in Nieuwveen, Langeraar, Zevenhoven en Noorden 

ontwikkelen we verder, waarbij we ruimte geven aan 
initiatieven van inwoners en ondernemers en inzet-

ten op sterke en aantrekkelijke centra. Ook gaan 
we aan de slag met een nieuwe economische 

actieagenda en een uitvoeringsplan 
voor recreatie en toerisme.

INFORMATIEBEVEILIGING
We blijven monitoren om kwetsbaarheden in onze digitale systemen 
snel in zicht te hebben en treffen, wanneer nodig, maatregelen om 
ook in 2023 uw gegevens optimaal te kunnen beschermen. 

PERSONEEL
Het vinden van goed personeel is in de huidige arbeidsmarkt een uitda-
ging. Door Nieuwkoop als werkgever goed op de kaart te zetten, hopen 
we ook in 2023 onze openstaande vacatures snel te kunnen invullen. Als 
werkgever bieden we onze werknemers vrijheid en volop kansen om zich 
verder te ontwikkelen. Plezier in het werk staat daarbij voorop. 

DIENSTVERLENING
Onze dienstverlening naar inwoners blijft een belangrijk 
speerpunt. We zijn een persoonlijke gemeente die luistert 
naar de behoefte van onze inwoners en, waar mogelijk, zorgt 
voor échte oplossingen. Weten inwoners echt niet meer 
waar ze terecht kunnen met hun vraag? Dan helpen wij van-
uit Loket-1. Samen met de inwoner kijken we naar de vraag 
en gaan we op zoek naar een oplossing. Om onze inwoners 
goed te bereiken zijn we herkenbaar en communiceren we 
helder en in begrijpelijke taal.  

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
Samen met onze partners, zoals bedrijven en de politie, 
proberen we criminaliteit, inbraken en uitbuiting 
terug te dringen. Zo zorgen we voor een 
zo veilig mogelijke omgeving voor onze 
inwoners.

IN DE WĲ K
Verkeersveiligheid is en blijft een 
belangrijk onderwerp en ook in 
2023 gaan we verder met de uitrol 
van het Gemeentelijk Verkeers- en 
Vervoersplan (GVVP) voor onze 
bestaande wegen. Bij de ontwikke-
ling van nieuwe grote woonwijken 
kijken we naar de mogelijkheden 
voor goede en veilige toegangs-
wegen. 

De openbare ruimte richten we zo 
in zodat het klimaatbestendig is 
en past bij het landschap. Door de 
aanleg van wandel- en fi etspaden, 
beweegplekken en speeltuinen, 
creëren we een openbare ruimte 
die uitnodigt tot bewegen en 
ontmoeten voor alle leeftij-
den en gebruikers. 

Ruimtelĳ ke 
ontwikkeling

Bedrĳ fsvoering 
Bestuur en 
dienstverlening

Ruimtelĳ k 
beheer

Sociaal domein

De gemeenteraad bespreekt de begroting in 
de meningsvormende raad van 20 oktober 
en stelt de begroting (eventueel gewĳ zigd) 
vast op 10 november. U kunt de agenda’s en 
stukken vinden op www.raadnieuwkoop.nl. 

Uitgaven per programma
Ruimtelijke ontwikkeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 miljoen
Ruimtelijk beheer: In de wijk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 miljoen
Sociaal domein: 
Gezondheid, sport en onderwijs . . . . . . . . . . . . . . . . 35 miljoen
Bestuur en dienstverlening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 miljoen
Bedrijfsvoering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 miljoen

Wat is een begroting?
De begroting is het huishoudboekje van onze gemeente. Ieder jaar stelt de gemeenteraad 
de begroting voor de komende jaren vast. In die begroting staat welke inkomsten we 
verwachten en waaraan we dat geld uitgeven. Op deze pagina’s staat de begroting in één 
oogopslag. De volledige begroting vindt u op https://nieuwkoop.begroting-2023.nl. 

Een sluitende begroting 
voor de komende 3 jaar
We zijn blij dat we voor de komende drie jaar een sluitende 
begroting kunnen presenteren. Hierdoor zijn we in staat om 
naast vaste uitgaven, waar we als gemeente voor staan, ook 
nieuwe reserves aan te leggen. Op die manier kunnen we 
grote opgaven in de toekomst, waaronder sociale woning-
bouw, het aantrekkelijk maken van de centrumlocaties, 
een nieuwbouwlocatie voor zwembad De Wel en goede 
infrastructuur realiseren. Zo blijven we ook in de toekomst 
investeren in onze gemeente. 

Het is belangrijk om deze reserves aan te leggen, omdat 
de inkomsten waar wij afhankelijk van zijn vanuit het Rijk 
vanaf 2026 onzeker zijn. Voor nu staan we er goed voor, 
maar we hebben ook te maken met veel onzekerheden naar 
de toekomst. Dat vraagt om een mate van flexibiliteit en 

een realistische aanpak. Wanneer de situatie daarom vraagt 
moeten we keuzes te maken. Dat betekent dat we plannen 
soms bij moeten stellen. Als nieuw college hebben we veel 
ambities en gaan we voor onze gemeente aan de slag. 

Antoinette Ingwersen
wethouder fi nanciën

In één oogopslag

BEGROTING 2023

UITGAVEN
Toelichting uitgaven

Waar gaat het 
geld naar toe?

Waar komt het 
geld vandaan?

Hoeveel betaal ik in 2023 aan*: 

OZB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 euro
Rioolheffi ng:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 euro
*  Voor een gemiddelde woning van € 345.000,- 

bij een huishouden met meerdere personen. 

vanuit het Rĳ k Overige inkomsten 
(OZB, verkoop gronden, 

verhuur en leges)

vanuit het Rĳ k

91
miljoen

58
miljoen

*  Voor een gemiddelde woning van € 345.000,- 
bij een huishouden met meerdere personen. 

33
miljoen

INKOMSTEN

Uitgaven per programma
Ruimtelijke ontwikkeling
Ruimtelijk beheer: In de wijk 
Sociaal domein: 
Gezondheid, sport en onderwijs
Bestuur en dienstverlening

91
miljoen

Ruimtelĳ ke 
ontwikkeling

23
miljoen

doorstroming en een zelfbewoningsplicht voor nieuw-

Ru
beheer

16
miljoen

ZORG EN ONDERSTEUNING
Ook in 2023 ondersteunen we, samen met onze 

Sociaal domein
35
miljoen

Bestuur en 
dienstverlening

6
miljoen INFORMATIEBEVEILIGING

We blijven monitoren om kwetsbaarheden in onze digitale systemen 

11
miljoen
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TWEE EXPOSITIES IN DE ZEVENSPRONG 

In de Loopstal op het terrein van De 
Zevensprong aande Noordenseweg 
zijn twee bijzondere exposities te 
bewonderen. 

Expositie over de Franse aanval in het 
Rampjaar 1672 
In het kader van het 350-jarig jubileum 
van de Oude Hollandse Waterlinie 

organiseert Bernt Feis in samenwerking 
met Museum Nieuwkoop en 
kunstenaars van de Zevensprong een 
expositie over de Franse aanval in het 
Rampjaar 1672. De expositie neemt u 
mee langs Franse plundertochten en 
de 17e eeuwse media. Met grote platen 
en rekwisieten vertellen zij het verhaal. 
Ook Willem III komt u mogelijk in 

persoon tegen. Tijdens deze expositie 
is het werk te zien van kunstenaars van 
de Zevensprong dat het karakter van 
de expositie versterkt. 

Van 30 september t/m zondag 30 
oktober, op zaterdag, zondag en 
woensdag van 13.00 tot 16.00.
 
Unieke expositie fotoboeken van 
de Nieuwkoopse en Noordense 
geschiedenis
Het Historisch Genootschap Nieuwkoop 
e.o. (HGN) brengt het verleden tot 
leven. In deze expositie ligt de 
hele collectie fotoboeken van het 
voormalige Poldermuseum en het HGN 
zelf ter inzage. Daarnaast is er een 
verzameling originele ansichtkaarten 
van Nieuwkoop en Noorden (collectie 
Jan van de Helder) te bewonderen en 
is er een boekenhoek met interessante 
geschiedkundige boeken om in te 
snuffelen. 

Van zaterdag 22 oktober t/m zondag 
30 oktober, op zaterdag, zondag en 
woensdag van 13.00 tot 16.00.

KRIJG EEN KWARTETSPEL CADEAU 
TIJDENS WECYCLEWEEK 
Wij vieren de Nationale Wecycleweek met een leuke 
verrassing voor snelle inleveraars. Wie drie spaarlampen 
inlevert bij de Milieustraat in Nieuwveen krijgt een 
kwartetspel cadeau.
 
Vrijdag 14 oktober is het voor de vierde keer International 
E-waste Day. De hele week rondom deze dag is uitgeroepen 
tot Nationale Wecycleweek. Zoek alle laden en kasten af op 
zoek naar kapotte spaarlampen. Lever er van maandag 10 
tot en met zaterdag 15 oktober drie in bij de Milieustraat en 
ontvang een kwartetspel, op=op.

Wecycle apparaten
De actieweek vraagt ook aandacht voor het wecyclen 
van apparaten. Want ook in onze gemeente liggen veel 
apparaten kapot, verouderd of afgedankt in kasten, laatjes, 
zolders en schuren. Geef ze een tweede leven als apparaat 
of als nieuwe grondstof; dit noemen we wecyclen. 
Inleveren van de afgedankte apparaten kan op 
veel locaties, zoals bij veel supermarkten. Kijk voor 
alle inleverpunten in de gemeente nieuwkoop op 
inleverpunten.stichting-open.org.  
Kijk voor meer informatie op www.wecycle.nl.
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JONGERENWERKER MARK VERLAAN STELT ZICH VOOR 
“Voor een gelukkige en veilige samenleving is iedereen 
nodig!”

Jongerenwerker Mark Verlaan van Jong in Nieuwkoop 
vertelt…

Toen ik een paar jaar geleden op rondreis door Zuid-
Afrika was, zag ik dat de kinderen worden opgevoed 
door het hele dorp. Opvoeden is daar een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Hier in Nederland is dat niet zo en 
krijgen kinderen al jong veel verantwoordelijkheid. Dat is 
niet altijd even makkelijk. We merken dat veel jongeren daar 
moeite mee hebben en daardoor problemen krijgen. Jong in 
Nieuwkoop staat klaar voor deze jongeren en gaat samen 
met ze aan de slag om te zorgen dat ze zich weer gelukkig 
en veilig voelen.

De omgeving van jongeren
Ouders, familieleden, leraren op school, 
kinderopvangleidsters, de buurt, sport- en muziekleraren 
spelen allemaal een rol in de ontwikkeling van kinderen. 

Ze helpen kinderen een eigen plekje in de samenleving te 
bemachtigen. Helaas groeien niet alle kinderen op in zo’n 
veilige omgeving. Ze zijn daardoor makkelijk te beïnvloeden 
door bijvoorbeeld criminelen, ze veroorzaken overlast in de 
buurt of krijgen ongewild te maken met wapenbezit, suïcide, 
(online) pesten, armoede in gezinnen of prestatiedruk. Jong 
in Nieuwkoop zoekt het contact met deze jongeren en 
ondersteunt hen waar nodig.

Jong in Nieuwkoop
Jong in Nieuwkoop is het jongerenwerk in onze gemeente. 
Jongeren kunnen er terecht met allerlei vragen over 
bijvoorbeeld werk, school, vrijetijdsbesteding en geld. Ook 
met goede ideeën voor onze gemeente of als jongeren iets 
willen organiseren kunnen zij bij Jong in Nieuwkoop terecht. 
Het jongerenwerk is er voor alle jongeren van 10 tot en met 
23 jaar uit alle 13 kernen van onze gemeente. 

Het jongerenwerk gaat naar jongeren toe
Als jongerenwerker zoek ik jongeren op in hun eigen 
leefwereld. Dit kan zijn op straat, op school, verenigingen of 
sociale media. Ik ga met hen in gesprek over hun interesses, 
talenten, dromen, vrienden of thuissituatie. Ik zet de 
jongeren in hun kracht en ondersteun hen bij praktische en 
emotionele vragen, maar ook bij het organiseren van leuke 
activiteiten. 

Contact
Heeft u een vraag over wat het jongerenwerk voor uw 
kind kan betekenen? Of misschien heeft u een algemene 
vraag over het jongerenwerk? Neem eens een kijkje op 
onze website www.jonginnieuwkoop.nl óf kom eens langs 
in het Wijkpunt (Maarten Freeke Wije 2D). 
Een afspraak maken is ook mogelijk 
door contact met ons op te nemen 
per email jong@nieuwkoop.nl of via 
Instagram @jonginnieuwkoop.

Vloerverwarming aanleggen, 
een hologram maken 
en graven met een 
graafmachine; op de 
Techniek Driedaagse bruiste 
het van de techniek. Drie 
dagen lang kregen bijna 
4000 leerlingen technische 
workshops onder 

leiding van lokale technici en vele 
vrijwilligers. “Techniek is leuk!’’, roept Gabi uit groep 7 van 
de Antoniusschool enthousiast. “Hier kan ik vast oefenen 
voor later; dan word ik ingenieur bij NASA!’’ 

Op de Open Avond kwamen 2000 geïnteresseerden een 
kijkje nemen op de Techniek Driedaagse. Projectleider 
Karin Wateler van Technet Amstel & Venen is erg blij met 

deze grote belangstelling. “Omdat ouders een belangrijke 
rol spelen bij de keuze voor de opleiding van hun kind is 
het belangrijk dat ook zij ervaren hoe divers techniek is, 
welke kansen er liggen en hoe blij hun kinderen hiervan 
worden.” 

Kijk voor informatie op www.technetamstelenvenen.nl.
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Het college van B&W maakte 4 
oktober kennis met het bestuur van 
dorpsraad Woerdense Verlaat. De 
dorpsraad bestaat inmiddels tien jaar. 
De verbinding die de dorpsraad tot 
stand brengt, zeker nu in de periode 
van duurzaamheid en energietransitie, 
tussen overheid en inwoners heeft 
een grote meerwaarde. 
Na een presentatie en informatief 
gesprek in Beatrix nam de 
dorpsraad het college mee voor een 
rondwandeling door het prachtige 
Woerdense Verlaat.

DUURZAAMHEIDSPECIAL
In oktober verschijnt er weer een 
speciale uitgave van Nieuwkoop 
Nieuws over duurzaamheid met 
leuke en inspirerende verhalen van 
bijvoorbeeld onze energiecoaches en 
ideeën van inwoners.

De noodzaak om minder gas te 
gebruiken voelen we allemaal. Aan 
de ene kant is er het Klimaatakkoord 
waarin de Nederlandse overheid 
besloten heeft in 2050 geen fossiele 
brandstoffen, zoals gas, meer te willen 
gebruiken. Aan de andere kant is er 

een eigen belang, want de stijgende 
energieprijzen voelen we in onze 
portemonnee. Samen met u, onze 
inwoners en ondernemers, gaan we 
aan de slag met energiebesparing. 

Ook wordt het belangrijk om lokaal 
elektriciteit te produceren en te 
gebruiken. Het mooie in Nieuwkoop 
is dat er al veel initiatieven zijn, 
van ondernemers, inwoners en de 
gebiedscoöperatie. Want samen komen 
we verder dan alleen. Laat u inspireren 
om uw steentje bij te dragen.

Burgemeester Robbert-Jan van Duijn 

feliciteerde het bruidspaar Vink- van der 

Zwet met hun 60 jarig huwelijk

WWW.NIEUWKOOP.NL12
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GROENSPECIAL 10 
WILT U INSPIRATIE OPDOEN VOOR EEN GROENE TUIN? 

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

BLOEMBOLLENACTIE: 
HAAL ZE OP! 
Wilt u een lentegevoel in uw tuin, zodra 
het voorjaar weer begint? Plant dan nu 
tot en met december (voor de nachtvorst) 
bloembollen. Om u op weg te helpen 
delen we bloembollen uit! Kom op 
woensdagmiddag 19 oktober tussen 
14.00 en 18.00 uur een gratis zakje met 

bloembollen ophalen bij onze 
kraam op het Lindenplein in 
Ter Aar. U kunt kiezen uit drie biologische 
bollenmixen met elk 25 bloembollen, namelijk 
bijen & vlinders, wilde tuin en narcissen mix. 
De actie is uitsluitend voor inwoners uit de 
gemeente Nieuwkoop en op=op. 

Door de bloembollen krijgt u een fleurige tuin 
in het (vroege) voorjaar en is er voeding 
voor allerlei insecten, zoals vlinders en bijen. 

Bloembollen plant tip: maak het uzelf eens makkelijk. 
Plant de bloembollen tussen bodembedekkende vaste 
planten, zoals vrouwenmantel (Alchemilla) of ooievaarsbek 
(Geranium). Dat kan tussen planten die er al stonden, of 
plant bollen en bodembedekkers tegelijk. Zo heeft u in 
het voorjaar eerst kleur van de bollen, en zodra het blad 
daarvan begint af te sterven groeit de bodembedekker, die 
later bloeit, eroverheen. Twee keer kleur op dezelfde plek, 
en het bespaart u de moeite van het afknippen van het 
afstervend blad.

HELP DE EGEL(S) IN UW TUIN
De dagen worden korter en de nachten worden kouder. 
De winter is in aantocht. Het moment waarop de egels 
in winterslaap gaan. Maar voordat het zo ver is, doet 
de egel zijn best om zich helemaal vol te eten en dat is 
na een droge zomer met minder voedsel niet makkelijk. 
Zodra de kou echt is aangebroken, gaat de egel aan 
de slag met het zoeken van een goede schuilplaats om 
zijn nestje te bouwen. Mos, takjes, bladeren worden 
opgestapeld om een warm winterhuisje van te maken. 
Egels slapen niet de hele winter maar verlaten bij zacht 
weer af en toe hun winterhuisje op zoek naar voedsel. 
Wilt u de egel deze herfst een handje helpen? Lees dan 
de onderstaande tips: 

Ruim de rommel niet op
Het staat wel netjes z’n opgeruimde tuin, zonder blaadjes 
en takjes, maar egels worden daar niet vrolijk van. Die 
hebben juist rommelhoekjes nodig om een lekker holletje 
van te kunnen maken. 

Maak een huisje
Wilt u de egel zich echt thuis laten voelen? Maak dan 
een huisje van een omgekeerde krat of wat losse 
planken. Bedek het geheel met wat tuinmateriaal en de 
egel heeft een prima plekje. 

Zorg voor iets te eten en te drinken
Heeft u een egel in de tuin en wilt u die nog wat 
extra’s geven? Zet dan wat egelvoer of katten- of 
hondenbrokken neer. Zo hebben de egels naast insecten 
nog een extraatje. Met een bakje water zijn egels ook blij 
(geen melk).  

Heeft u al een egel in uw tuin gespot?
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ZES REDENEN WAAROM DE HERFST HET IDEALE 
PLANTSEIZOEN IS

Het najaar associëren we vaak met 
vallende blaadjes en planten die zich 
klaar maken voor de winter. Maar wist 
u dat dit is hét moment om nieuwe 
planten in de aarde te zetten? 

1. Minder waterverspilling
Het grootste verschil tussen het voor- 
en najaar is het weer. Na de zomer is 
de bodem nog warm en zijn er zelden 
lange periodes van droogte. Dat is 
positief voor alles wat in het najaar 
geplant wordt. Het blijft natuurlijk 
wel belangrijk om nieuwe planten in 
het begin een paar keer een flinke 
hoeveelheid water te geven, maar 
daarna helpt het weer een handje mee. 
De luchtvochtigheid is een stuk hoger, 
waardoor de planten minder snel 
verdrogen. Daarnaast zijn de dagen 
korter en is er minder zon. Hierdoor is 
er minder verdamping en dat scheelt 
water geven! 

2. Planten zijn klaar voor de 
winterslaap
Vaste planten, bomen, struiken, 
haagplanten en bollen kunnen 
makkelijker worden geplant of verplant 
in de herfst. Doordat ze meer tijd 

hebben om te groeien en nieuwe 
wortels aan te maken voor ze in 
‘winterslaap’ gaan, komen ze in het 
voorjaar extra sterk terug. Daardoor 
kunt u er extra van genieten. Zodra de 
planten in rust gaan, is het gevaar voor 
verdrogen verdwenen.

3. De keuze is reuze  
Er is niet alleen heel veel keus in het 
najaar, u bespaart ook nog eens kosten 
doordat er in het najaar veel planten 
en bomen te koop zijn met kluit. Deze 
zijn over het algemeen goedkoper dan 
planten in pot.

4. Herfstbloei voor uzelf en insecten 
Ook in het najaar kunt u door de juiste 
planten uit te kiezen heerlijk van uw 
tuin genieten. Zo bloeien de herfstaster, 
besheesters en siergrassen heel mooi 
in het najaar en geeft een volwassen 
klimop in oktober bloemen. Dat ziet er 
niet alleen mooi uit, maar de insecten 
zijn er ook heel blij mee. Het is hun 
laatste mogelijkheid om nog even ‘bij te 
tanken’ voor de winter.

5. Minder plagen  
Als u in het voorjaar nieuwe planten 
in de tuin zet, lijkt het soms wel of 
insecten denken dat het buffet geopend 
is. Bladluizen en rupsen, maar ook 
slakken eten graag van de jonge, 
sappige blaadjes. In het najaar heeft 
u daar minder last van, want insecten 
worden dan minder actief, waardoor de 
planten die u in het najaar plant minder 
last van plagen hebben. 

6. Voorsprong op de lente 
Het belangrijkste is dat iedereen die in 
het najaar in de tuin aan de slag gaat, 
in het vroege voorjaar kan genieten 
van een mooie en levendige tuin. Dat 
is niet alleen fijn voor uzelf, maar ook 
vogels, insecten en veel andere dieren 
genieten van een groene omgeving. 
Zo doet u uzelf en allerlei dieren en 
insecten een groot plezier!

(Planten)tips
Ga lekker in de tuin aan de slag! Bent 
u op zoek naar meer informatie en 
(planten)tips? In de maand oktober 
wordt het najaar als Het Vergeten 
Plantseizoen op allerlei manieren onder 
de aandacht gebracht. Alle activiteiten, 
nieuws, informatie en tips staan op: 
www.vergetenplantseizoen.nl

Ga voor meer inspiratie voor het 
vergroenen van uw tuin naar 
www.huisjeboompjebeter.nl, 
www.maakgrijsgroener.nl en 
www.steenbreek.nl.
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GROENBLIJVENDE STRUIKEN  
Groenblijvende struiken zorgen ervoor 
dat de tuin er in de wintermaanden 
ook mooi uitziet. Daarnaast zijn ze vaak 
makkelijk in onderhoud en een ideale 
basis voor een tuin die alle seizoenen 
aantrekkelijk is! Hieronder een paar 
voorbeelden van wintergroene struiken. 

Amerikaanse sering  
De meeste soorten Amerikaanse 
sering (Ceanothus) zijn wintergroen. 
De Ceanothus ‘Burkwoodii’ bijvoorbeeld, 
een bladhoudende en winterharde 
struik die de hele zomer prachtig bloeit. 

Camelia 
De Camellia japonica bloeit soms al in 
februari. Deze wintergroene heester 
heeft prachtige, geurende bloemen die 
lijken op rozen. Maar ook de rest van 
het jaar is deze struik met donkergroen, 
glanzend blad mooi! De Camellia 
japonica ‘Nuccio’s Gem’ heeft witte 
bloemen, maar er zijn ook camelia’s 
met roze en rode bloemen. 

Druifheide 
De druifheide (Leucothoe) valt op in 
het najaar met prachtig, kleurend blad. 
De meeste soorten hebben het hele 
jaar door jong rood blad, dat verkleurt 
naar geel, groen, roze of paars. Een 
extra opvallende soort is de Leucothoe 
axillaris ‘Curly Red’ met gekrulde 
bladeren. 

Groenblijvende sneeuwbal 
De Viburnum bloeit in de winter of in 
het voorjaar met kleine, zachtroze 
bloemetjes. In de herfst verschijnen 
de diepblauwe bessen. Een aantal 
soorten zijn echt wintergroen, zoals de 
Viburnum tinus ‘Gwenlian’. 

Hulst 
De Ilex is een mooie, bladhoudende 
heester. Rond de wintertijd komen 
er veel rode besjes aan deze plant. 
Bijvoorbeeld de Ilex quifolium 
‘Alaska’ met prachtig donkergroen 
gekarteld blad.

Japanse Kardinaalshoed 
De Euonymus (kardinaalshoed of 
-muts) is er als heester of plant op 
stam. De Japanse kardinaalshoed 
is groenblijvend, (de heester) wordt 
niet hoger dan 50 cm en het is een 
supersterkte plant. De Euonymus 
fortunei ‘Emerald ‘n Gold’ heeft mooi 
geelgroen, bont blad. 

Jeneverbes 
Deze makkelijke groenblijvende plant 
(Juniperus) kan in vrijwel elke border 
of tuin. Er zijn ook veel soorten. Wilt 
u een mooie bodembedekker, dan 
is de Juniperus media ‘Old Gold’ een 
aanrader. 

Rododendron 
Ook in de winter is de rododendron nog 
een plaatje, met glanzend donkergroen 
blad en soms zelfs al knoppen in de 
winter. In april of mei is de uitbundige 
bloei met grote bloemen. Bijvoorbeeld 
de mooie, witte Rhododendron 
‘Cunningham’s White.

Skimmia 
De Skimmia japonica is een compacte, 
groenblijvende heester met bollen vol 
bloemknopjes die vaak rood of wit zijn. 
Uit deze bolletjes komen in het voorjaar 
witte bloemetjes. De Skimmia japonica 
‘Pabella’ bijvoorbeeld heeft opvallende 
rode besjes in de herfst tot in het 
voorjaar. Deze wordt niet hoger dan 1 
meter en groeit mooi rond en compact. 

TEST UW GROENKENNIS IN 
DE VERGROENQUIZ EN WIN!  

Het najaar is hét plantseizoen om 
bijvoorbeeld bloembollen in de 
grond te zetten. Wilt u kans maken 
op twee zakken met 80 inheemse 
bloembollen? Test dan uw groenkennis 
in de Vergroenquiz, krijg handige 
vergroentips en maak zo kans op 
2 van de 50 Vergroenmixen! Een 
voor uzelf en een vriend(in), buur of 
familielid. Want, samen vergroenen is 
nog leuker! De actie loopt tot en met 
31 oktober. Doe de vergroenquiz op 
www.vergroenactie.nl/quiz 
De winnaars krijgen de bloembollen 
thuisgestuurd. Vergroenen was nog 
nooit zo makkelijk! 



HERFSTBLADEREN ZIJN NUTTIG! 

Het najaar is niet alleen een goed moment om te planten en 
te zaaien, maar ook om gebruik te maken van herfstbladeren. 
De blaadjes die van de bomen en struiken vallen, verdwijnen 
vaak in de afvalbak. Een gemiste kans, want herfstbladeren 
zijn heel belangrijk.  

Maak er mulch van
Gebruik de bladeren als mulchlaag. Dit is een laag van 
organisch materiaal, in dit geval bladeren, die u rondom uw 
planten legt. Vaste planten zijn er dol op, omdat het ze helpt 
warm te blijven en het verbetert en beschermd de bodem van 
uw tuin. De bladeren zijn een belangrijke voedselbron voor 
de bodem. De mulchlaag geeft langzaam voedingsstoffen 
af, vermindert onkruid én zorgt voor een langere, vochtige 
grond. Makkelijk en nuttig! 

Geef bladeren aan kleine dieren
Herfstbladeren zorgen voor veilige plekjes aan kleine dieren 
in de tuin, zoals vlinders, spinnen, motten, slakken en bijen. 
Ze beschermen hen tegen slechte weersomstandigheden en 
roofdieren. Sommige insecten zijn afhankelijk van bladeren 
als het koud is, omdat ze maar een paar centimeter onder de 
grond kruipen. Met een laagje bladeren helpt u ze overleven! 

MAKKELIJK EN SNEL: ZELF EEN VETBOL MAKEN 
De klassieke vetbol doet het goed bij vogels. Als u er in 
de herfst een in uw tuin heeft hangen, ziet u binnen de 
kortste keren allerlei vogels in uw tuin. U kunt een vetbol 
ook gemakkelijk en snel zelf maken. Het is ook nog eens 
leuk om te doen! En samen met kinderen. Heeft u de smaak 
te pakken? Maak dan meteen een voorraad waar u en de 
vogels de winter mee doorkomen. 

Gebruik ongeveer één deel ongebruikt en ongezouten 
frituurvet (liefst zonder palmolie) of kokosvet op één deel 
zadenmengsel voor (wilde) vogels (geen kippenvoer). 
Smelt het vet in een pan en voeg daar al roerend het 
zadenmengsel aan toe. Laat dit mengsel een afkoelen 

tot het genoeg is gestold om ermee te kunnen ‘kleien’ en 
vetbollen van te maken. Of giet het lauwe mengsel in een 
vorm, bijvoorbeeld een blikje, theekopje of halve kokosnoot. 
Als u er een stokje in steekt, kan de vogel ook nog rustig 
gaan zitten bij het eten. Let erop dat u het kunt ophangen. 
Bind bijvoorbeeld een touwtje aan het oor van het theekopje 
of leg een deel van een lang stuk touw in de vetbol nog 
voordat het mengsel gestold is. Zodra de massa hard is 
geworden, kan het vet met zadenmengsel buiten aan 
het touw worden opgehangen. U kunt het afgekoelde vet 
(met zaden) ook in stukjes snijden en op een voederplank 
leggen. Op deze manier kunnen ook de vogels die normaal 
gesproken niet op een vetbol zitten ervan eten.

Tip: stop met het ’winterklaar’ maken van uw tuin. Door 
planten voor de winter niet af te knippen of te snoeien, is 
uw tuin een schuilplaats voor dieren. U kunt beter al het 
snoeiwerk (bepaalde bomen uitgezonderd) verplaatsen 
naar het voorjaar. Het snoeiafval kunt u dan weer 
gebruiken als mulchlaag.

Tip: plant een amberboom (Liquidambar) in uw tuin. 
Ze staan bekend om hun prachtige herfstkleuren. 
Bijvoorbeeld de kleine, bolvormige ‘Gum 
ball’ die maar een meter of 4 hoog 
wordt. Amberbomen zijn 
zeer geschikt voor het 
veranderende klimaat: ze 
kunnen goed tegen droogte, 
maar hebben ook geen 
problemen door wateroverlast 
na een plensbui.
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