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ONTDEK WAT SPORT MET U DOET TIJDENS DE 
NATIONALE SPORTWEEK! 

Zoveel mogelijk inwoners laten genieten van sporten en 
sportief bewegen: dat is waar de NOC*NSF Nationale 
Sportweek van 16 tot en met 25 september 2022 om draait. 
Juist nu is dat belangrijk. De sportdeelname is namelijk door 
de coronacrisis drastisch afgenomen en nog lang niet terug 
op het oude niveau. Terwijl voldoende beweging juist zo 
gezond is. 

Ontdek wat sport met u doet
Alle inwoners van onze gemeente kunnen tijdens de Nationale 
Sportweek kennismaken met onze sportaanbieders en hun 
activiteiten. Op www.nieuwkoopactief.nl (voorheen 
www.nieuwkoopsportencultuur.nl) staat een overzicht van alle 
sporten die u tijdens deze week kunt uitproberen. 

10@10challenge
Onderdeel van de sportweek is de 10@10challenge op 
woensdag 21 september. Met sporters van TeamNL, 
waaronder onze eigen Jetze Plat, brengt NOC*NSF leerlingen 
van basisscholen in beweging. Een leuke manier om in 10 
minuten kennis te maken met 10 verschillende sporten. 
Scholen kunnen hieraan deelnemen door zich aan te melden 
bij Marcel Plasmeijer via m.plasmeijer@nieuwkoop.nl.

RED BALL EXPRESS
Op zaterdag 24 september rijdt de Red Ball Express (zo’n 60 
militaire voertuigen uit W.O. II) door de gemeente Nieuwkoop. 
De rit begint in Nieuwkoop en eindigt in Nieuwkoop, met 
een tussenstop op het Teylersplein in Nieuwveen. Stichting 
CRASH in Aalsmeerderbrug, Keep Them Rolling, Event Center 
Nieuwkoop en het Historisch Genootschap Nieuwkoop e.o. 
organiseren deze jubileumrit (de 20e keer!). Het is eigenlijk de 
bevrijdingsrit (Nieuwkoop75 jaar vrij) die door corona in 2020 
en 2021 niet door kon gaan.

Traditie is een krans/bloemenlegging bij een monument op de 
route ter ere van de gevallenen in W.O. II door leden van het 
Erepeloton Binnenlandse Strijdkrachten. 

Dit jaar kan iedereen, die op wat voor manier dan ook te 
maken heeft gehad met de oorlog of die mensen kent met 
oorlogservaringen, bloemen leggen.

Veteranen uit de gemeente Nieuwkoop zijn van harte welkom 
om mensen te gedenken door bloemen bij de Reghthuystoren 
neer te leggen tijdens een korte plechtigheid ter afsluiting van 
de RBE-rit rond 16.00 uur op het Reghthuysplein in Nieuwkoop. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Bram Poot: 
ajwpoot@ziggo.nl.
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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: 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.

WORDT U KLIMAATBURGEMEESTER 
VAN NIEUWKOOP? 

Wij zoeken een Klimaatburgemeester. 
Bent u iemand die anderen weet 
te inspireren op het gebied van 
duurzaamheid. Zet u zich actief in voor 
een duurzamer Nieuwkoop? Geef u 
dan nu op als Klimaatburgemeester. 
In een gemeente kunnen meerdere 
Klimaatburgemeesters actief zijn. U 
gaat dus niet de strijd aan met anderen, 
maar werkt juist samen. Aanmelden 
kan tot 1 oktober via www.nkw2022.nl/
klimaatburgemeester/aanmelden. Mail 
ons ook via duurzaam@nieuwkoop.nl 
dat u zich heeft aangemeld.

Wat doet een Klimaatburgemeester? 
Een Klimaatburgemeester deelt zijn 
of haar verhaal binnen het eigen 
netwerk, in lokale media en/of 
organiseert een actie of evenement 
tijdens de Nationale Klimaatweek om 
anderen te inspireren duurzamer te 

leven. Klimaatburgemeester bent u 
tot de Nationale Klimaatweek van 
2023. Vorig jaar tijdens de Nationale 
Klimaatweek zetten maar liefst 142 
Klimaatburgemeesters zich op hun eigen 
manier in om een positieve bijdrage te 
leveren aan het klimaat.

Nationale klimaatweek 2022
Van 31 oktober tot 6 november 2022 
vindt voor de tweede keer de Nationale 
Klimaatweek plaats. Deze week is 
bedoeld om aandacht te vragen voor 
klimaatverandering en duurzame en 
klimaatbewuste initiatieven die er al zijn 
in de spotlights te zetten. 

Andere klimaatsupporters
Ook bedrijven, stichtingen en andere 
organisaties die hun beste beentje 
voor zetten voor het klimaat kunnen 
een bijdrage leveren aan de Nationale 
Klimaatweek. Loopt uw bedrijf, 
stichting of organisatie voorop met 
verduurzaming of energiebesparing 
en bent u bereid om uw duurzame 
initiatieven te delen en/of een actie of 
evenement te organiseren tijdens de 
Nationale Klimaatweek? Meld u dan aan 
als ‘Klimaatsupporter’. Voor voorwaarden 
en aanmelden: www.nkw2022.nl/
klimaatsupporter/aanmelden.

WANDEL MEE MET DE OTTERLOOP 
Op zaterdag 24 september organiseert 
Rotaryclub Nieuwkoop deze unieke 
wandeltocht voor het goede doel. 
In samenwerking met agrarische 
ondernemers in het gebied gaan er 
weiden en dijken open die normaal 
voor de wandelaar gesloten blijven. 
Onderweg is het puur Hollands genieten 
van groene vergezichten en water. Alle 
routes gaan door het natuurgebied de 
Groene Jonker en door de poldernatuur 
van Nieuwkoop en het Groene Hart. 

De otter zult u niet zo snel tegenkomen 
op de wandeling, omdat het nachtdieren 
zijn. 

Jong en oud kan deelnemen; er zijn 
goed bewegwijzerde routes voor zowel 

korte als langere afstanden uitgezet. 
U kunt kiezen uit 6, 10, 15 en 25 
kilometer. De start voor alle afstanden 
is bij Kampeerhoeve Koole in Noorden. 
Hier komt u na het wandelen ook weer 
terug. Meer informatie over de routes, 
aanmelden en de goede doelen leest u 
op www.otterloop.nl. 
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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

BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 22 SEPTEMBER
Deze vergadering start op donderdagavond 22 september 2022 
om 20.00 uur en is live te volgen via www.raadnieuwkoop.nl. 

Over de meeste agendapunten spreekt de gemeenteraad eerst 
nog meningsvormend op 8 september (de datum voor het 
aanleveren van de kopij voor deze Nieuwkoop Nieuws ligt hier 
nog voor). Naast de gebruikelijke agendapunten zoals opening, 
vaststellen agenda en dergelijke staan naar verwachting* de 
volgende onderwerpen op de agenda: 

• Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Zuideinde 3C en 
achter 3D - 3E

• Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Nieuwveens 
Jaagpad 12a, Nieuwveen’

• Vaststelling bestemmingsplan ‘Hogedijk 10a/b, Zevenhoven’
• Vestiging (bestendiging) voorkeursrecht op grond van de Wet 

voorkeursrecht gemeenten voor percelen in het gebied Ter 
Aar noordoost

• Vestiging (bestendiging) voorkeursrecht op grond van de 
wet voorkeursrecht gemeenten voor percelen in het gebied 
‘Locatie Langeraar’

• Krediet verbouwing ten behoeve van huisvesting ontheemden 
Oekraïne

•	Verklaring	van	geen	bedenkingen	over	flexwoningen	
 W.P. Speelmanweg
• Zienswijze concept Gemeenschappelijke regeling SVHW
• 12e Wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst 

West-Holland
•	Consultatie	regionaal	risicoprofiel	2023-2026	Veiligheidsregio	

Hollands Midden
• Benoeming leden in het Algemeen Bestuur 

Gemeenschappelijke Regelingen
• Vaststellen Vergaderschema gemeenteraad 2023

(*) Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda 
en de achterliggende stukken op www.raadnieuwkoop.nl onder 
‘agenda & vergaderstukken’. 

Wilt u inspreken of meekijken kijk dan op 
www.raadnieuwkoop.nl.

Raadsbijeenkomst over stikstof. Donderdagavond 15 september om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen. 
Kijk voor meer informatie op www.raadnieuwkoop.nl.

Op 29 september zijn er weer meningsvormende raden gepland maar de onderwerpen op de agenda zijn op dit moment 
nog niet bekend. De volgende Nieuwkoop Nieuws valt bij de meeste inwoners pas op 29 september op de mat. 

Houd daarom de website www.raadnieuwkoop.nl in de gaten of meld u aan voor de digitale versie van Nieuwkoop Nieuws 
om sneller op de hoogte te zijn. Aanmelden kan via www.nieuwkoop.nl/nieuwkoop-nieuws.

De gemeenteraad bracht een werkbezoek aan de brandweer bij de 
kazerne in Ter Aar. Van elke kazerne was een delegatie aanwezig 
om de raadsleden te informeren over de werkzaamheden en de 

specialismen die de brandweer uitvoert. Ook werd duidelijk dat de 
brandweer nog op zoek is naar vrijwilligers.

De gemeenteraad werd, op uitnodiging van de begeleidingscommissie 
Natura 2000 Nieuwkoopse Plassen, bijgepraat over actuele 

ontwikkelingen.
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HOSPICEGROEP ZOEKT 
ZORGVRIJWILLIGERS 

De Hospicegroep Alphen aan den Rijn Nieuwkoop is op zoek 
naar nieuwe zorgvrijwilligers voor de locatie Nieuwkoop. Woont 
u, of kent u iemand, in de omgeving van Nieuwkoop en bent u 
op zoek naar betekenisvol vrijwilligerswerk waarmee u echt het 
verschil kunt maken? 
 
Neem dan een kijkje op de website www.dehospicegroep.nl. 
Daar staat meer informatie over het mooie vrijwilligerswerk 
en kunt u zich aanmelden. Aanmelden mag ook telefonisch 
via telefoonnummer 0172-573040. Daarna volgt een 
kennismakingsgesprek en in oktober een introductiecursus. 
De Hospicegroep Alphen aan den Rijn Nieuwkoop biedt 
vrijwillige, aanvullende zorg in de laatste levensfase. Waar 
mogelijk thuis, maar indien gewenst ook in één van beide 
hospicewoningen (Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop). Met 
persoonlijke aandacht en liefdevolle zorg geven zij mensen 
letterlijk	en	figuurlijk	de	ruimte	om	afscheid	te	nemen,	in	een	
vertrouwde omgeving en op hun eigen manier.

  HET SERVICEPLUSPUNT HELPT 
Heeft u uw energietoeslag al aangevraagd? Weet u niet of u 
daarvoor in aanmerking komt of lukt het aanvragen u niet? 
Kom	of	bel	dan	naar	het	Servicepluspunt.	Het	gaat	om	een	flink	
bedrag, dus zeker de moeite waard om een aanvraag te doen.  
 
Hoe benader ik het Servicepluspunt?
Kom naar het inloopspreekuur, elke woensdag van 10.00 tot 
12.30 in de bibliotheek in Kaleidoskoop, De Verbinding 10 in 
Nieuwkoop. U kunt ook op dinsdagen tussen 10.00 en 12.00 
uur langskomen. Hiervoor maakt u van tevoren een afspraak. 
Een afspraak maken kan door te bellen naar 0172-575909 
(indien zij niet bereikbaar zijn, bellen zij u terug) of stuur een 
mail naar info@servicepluspunt.nl.

Wat heeft u nodig om een aanvraag in te dienen? 
• Kopie geldig paspoort of ID-kaart (geen rijbewijs). (Bij 

niet-Nederlandse nationaliteit: buitenlands paspoort of 
verblijfsvergunning.) 

•	 Bewijzen	van	het	maandinkomen	(specificaties	of	
bankafschriften van uitkering, salaris, pensioen, alimentatie, 
kamerverhuur, enz.). 

• Kopie bankpas of -afschrift met daarop duidelijk zichtbaar 
uw rekeningnummer en naam. 

• Bewijsstuk waaruit blijkt dat u energiekosten betaalt 
(bijvoorbeeld	energienota	of	huurspecificatie	met	
energiekosten). 

Bent u gehuwd, geregistreerd partner of woont u samen? 
• Kopie geldig paspoort of ID-kaart (geen rijbewijs) van uw 

partner. 
• Bewijzen van het maandinkomen van uw partner. Ook uw 

partner ondertekent de aanvraag.
De medewerkers van het Servicepluspunt kunnen bij uw 
bezoek ook kopieën maken van uw documenten.

Voor wie is de energietoeslag?
U komt in aanmerking voor de energietoeslag als uw 
gezamenlijk netto-inkomen niet hoger is dan 120% van het 
voor u geldende sociaal minimumbedrag per maand. 

Voor meer informatie over de energietoeslag kunt u terecht 
op onze website www.nieuwkoop.nl.

Gezinssamenstelling  21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd

Alleenstaand € 1.256,08 € 1.397,27

Samenwonend/getrouwd € 1.794,40 € 1.892,81
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WERKZAAMHEDEN NIEUWVEENSEWEG 
Vanaf	12	september	werkt	firma	
J.M. van Vliet uit Ter Aar aan de 
Nieuwveenseweg in Nieuwkoop 
ter hoogte van de rotonde met 
de Industrieweg. Ze voeren 
voorbereidende werkzaamheden uit 
voor de toekomstige toegangsweg naar 

Buytewech-Noord (woningbouwproject). 
Daarom wordt de parallelweg 
Nieuwveenseweg tijdelijk afgesloten. 
De werkzaamheden duren naar 
verwachting vier weken. In de tussentijd 
wordt het verkeer omgeleid. Dit is met 
borden aangegeven.

ASFALTONDERHOUD OP DIVERSE PLEKKEN 
In de week van 12 september 
voert	de	firma	D.	van	der	Steen	
asfalteringswerkzaamheden uit. 
Zo worden bestaande wegen 
verduurzaamd en ligt alles er weer 
netjes bij. 
 
Het gaat om de volgende locaties: 
• Zevenhovenseweg in Korteraar 
 (12 en 14 sept.)
• T.W. van Emmerikstraat/J.A. 

Bontjestraat in Langeraar 
 (12 en 13 sept.)
• Parkeerplaats Hogendijk in Nieuwveen 

naast de Kerkstraat (14 of 15 sept.)
• Jan van Blankenpad in Nieuwveen 
 (13 sept.)

De aannemer verduurzaamt de wegen 
door een oppervlaktebehandeling. 
Hiervoor gebruiken ze de EAB (Emulsie 
asfaltbeton) techniek. Dit is een 
milieuvriendelijke, snelle en voordelige 
techniek die de weg weer vlak en stroef 
maakt. Deze behandeling zorgt ervoor 
dat de wegen langer meegaan. 

Vlak na het aanbrengen van de 
oppervlaktebehandeling zien de wegen 
er een beetje rommelig uit, maar dit 
verbetert na verloop van tijd. 
 
Tijdens de werkzaamheden is de 
straat/weg afgesloten en geldt er 
een parkeerverbod. Voetgangers en 

fietsers	kunnen	de	werkzaamheden	wel	
passeren. 
 
Het aanbrengen van EAB is 
weergevoelig. Bij neerslag is het 
noodzakelijk om de werkzaamheden uit 
te stellen.

ZONNIGE SCOOTMOBIELDAG

De jaarlijkse scootmobieldag is maandag 
5 september succesvol verlopen. Er 
was bijzonder veel animo voor deze 
trainingsbijeenkomst, waar voor het 

eerst ook gebruikers van een handbike 
of een elektrische driewieler welkom 
waren. ’s Morgens was er vooral theorie 
en daarna volgde een praktijkdeel 
waarin de deelnemers met begeleiding 
buiten op het parkeerterrein een 
parcours	aflegden	en	oefeningen	
deden. Het weer werkte goed mee en 
na de gezamenlijke lunch maakten de 
gevorderden een tocht van ca 12 km. 
Wie nog niet geheel zeker was kreeg 
nog wat individuele begeleiding tijdens 
een korte rit. 

De organisatie 
was in handen 
van het Platform 
Gehandicapten 
& Senioren in 
Nieuwkoop (PGSN) in 
samenwerking met 
KBO, Politie, EHBO, 
Welzorg, 

Veilig Verkeer Nederland, diverse 
vrijwilligers en de gemeente. 

’s Morgens mocht burgemeester 
Robbert-Jan van Duijn een stukje 
meerijden op het buitenparcours en ’s 
middags reikte wethouder Tom de Kleer 
de	certificaten	uit	aan	de	deelnemers,	
die voor het eerst meededen aan deze 
training. Hij bedankte voor de inzet van 
alle vrijwilligers en samenwerkende 
organisaties en wenste tenslotte 
iedereen veel veilige kilometers.
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EENZAAMHEID DE BAAS 
Eenzaamheid komt veel voor in Nederland en ook in onze 
gemeente. Vaak denken we bij eenzaamheid aan ouderen, 
maar ook jongeren die gaan studeren en naar een andere 
stad verhuizen, mensen die zonder werk komen te zitten en 
mensen die gaan scheiden of een dierbare verliezen kunnen 
zich eenzaam voelen. 
 
Cursus Creatief Leven
Voor inwoners die zich eenzaam voelen is er de cursus 
‘Creatief Leven’. Een cursus om eenzaamheid aan te pakken. 
Via lessen en opdrachten werken de deelnemers aan hun 
eigen, nieuwe toekomst. De cursus levert gegarandeerd 
kennis en vaardigheden op waar men de rest van het leven 
plezier van heeft.
 
Is één of meerdere van onderstaande uitspraken voor u 
herkenbaar? Dan helpt deze cursus u om gelukkiger in het 
leven te staan. 
 
• Bent u niet helemaal blij en tevreden met uw relaties?
• Heeft u het idee dat u zich te vaak eenzaam voelt?
• Wilt u andere of betere (of meer) vrienden?
• Bent u niet helemaal gelukkig met hoe het nu gaat?
• Wilt u daar verandering in brengen, maar weet u niet hoe?
 

Praktische informatie
De cursus start op donderdag 29 september tijdens de Week 
tegen de Eenzaamheid en vindt elke twee weken plaats in 
Achterweg 2B in Nieuwkoop. Deelname aan de cursus kost 
25 euro. Mocht dat een belemmering vormen, dan kan de 
gemeente daarin tegemoetkomen.
 
Meer informatie
Meer informatie over de cursus staat op www.aenbtraining.nl. 
Neem voor vragen contact op met één van de cursusleiders, 
Ans of Barry Tersteeg, van A en B Training via 
info@aenbtraining.nl of telefoonnummer 06 83876853 (Ans) 
en 06 16358883 (Barry).

STOPPEN MET ROKEN: U MOET HET WEL ZELF WILLEN
Stoppen met roken lijkt eenvoudig, maar is in de praktijk erg 
lastig. We spreken niet voor niets over een verslaving. Brigitte 
Kramer kan er over meepraten. Vroeger een verstokte roker, 
maar inmiddels bekwaam in het begeleiden van mensen die 
willen stoppen.

“Belangrijkste voorwaarde is dat je ook echt wil stoppen”, legt 
Kramer uit. “Natuurlijk zijn er middeltjes en trucjes waardoor het 
soms even lukt, om enige tijd later toch weer een sigaret op te 
steken. De honger naar nicotine moet verdwijnen, die honger 
moet je niet stillen met nicotinepleisters of snoep. Die honger, 
die trek in een sigaret, komt regelmatig opzetten en dan is het 
goed	als	er	afleiding	is.	Het	is	vooral	een	lichamelijke	verslaving,	
want ‘s nachts kan je meerdere uren zonder sigaret.”
 
Brigitte Kramer rookte voorheen 40 sigaretten per dag. Ze 
verloor veel mensen in haar omgeving aan (long)kanker. Ze 
besloot dat er een einde moest komen aan haar verslaving en 
na het volgen van een training van 1 middag lukt het haar om 
te stoppen. Brigitte verdiepte zich verder in de problematiek en 
verzorgt nu trainingen voor mensen die willen stoppen. 
 
Niet goed, geld terug
In slechts een enkele bijeenkomst vertelt Brigitte hoe men het 
beste kan stoppen. Het gaat erom dat iemand inziet hoe de 
verslaving werkt. Meedoen met deze training kost 80 euro en 
in sommige gevallen vergoeden verzekeraars deze kosten. 

Daarnaast krijgt u ook de garantie, dat als de cursus niet 
werkt, u uw geld terug krijgt. Als u toch al van plan was om te 
stoppen, helpt dat laatste natuurlijk mooi mee!
 
Meer informatie op www.stopmijnverslaving.nl.
 

Stoptober
Een andere manier om te stoppen met roken is door mee te 
doen met Stoptober. Vanaf 1 oktober helpen rokers én niet-
rokers in heel Nederland elkaar om 28 dagen te stoppen met 
roken. Stoppen met roken kan lastig zijn, maar uit ervaring blijkt 
dat het kan. Het lukt zelfs mensen die heel veel roken of al heel 
lang roken. In de afgelopen jaren hebben meer dan 350.000 
rokers met elkaar bewezen dat Stoptober werkt. Stoptober 
heeft een actieve online community waar u ervaringen en tips 
kunt lezen en delen en met een gratis app kunt u rekenen op 
dagelijkse begeleiding en het nodige vermaak.

Kijk voor meer informatie op www.stoptober.nl.
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De officiële bekendmakingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. Wilt u berichten over uw buurt van bijvoorbeeld 
omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten per e-mail ontvangen?  Meld u dan aan bij de e-mailservice van overheid.nl.

BEKENDMAKINGEN IN HET KORT 

AANVRAGEN EVENEMENTEN & 
ACTIVITEITEN
Nieuwveen
Schilkerweg 21 - cyclocross wedstrijden 
16 okt 
Nieuwkoop
Diverse wegen - rondrit met militaire 
voertuigen, 24 sep 
Achterweg 1 - standplaats 27-9 Stoptober 
Industrieweg 31 - geluidhinder 1 okt
Diverse wegen - toertocht DHRC 29 okt 
Dorpsstraat 39 - vogeltentoonstelling, 
18-20 nov
Ter Aar
Aardamseweg 11a - geluidhinder 22 okt 

AFGEHANDELDE AANVRAGEN 
EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN
Nieuwveen
Dorpsstraat 12 - exploiteren horeca-
inrichting - cafetaria De Hoek
Nieuwkoop
Maarten Freeke Wije 2 - kledingbeurs, 1 
okt en 1 apr en 7 okt 2023
Noorden
Diverse wegen Otterloop, 24 sep 
Ter Aar
Lindenplein - biljart demo, 17 sep 

MELDINGEN
Noorden
Simon van Capelweg 153 - brandveilig 
gebruik
Nieuwkoop 
Speelplaats tussen De Halve Roe en De 
Fuik 24-9 - Burendag
Dorpsstraat 62 - overschrijden 
geluidsnormen, 24-9 en 26-9
Nieuwkoop, Ter Aar
Reclameborden van 1 t/m 15 sep - 
poweryoga
Hele gemeente 
Reclameborden van 28 aug t/m 25 sep - 
aankondiging Zevenhoven On Wheels

BESLUIT NUMMERAANDUIDING
Noorden
Voorweg 121
Voorweg 125
Korteraar
Korteraarseweg 55A1
Papenveer
Paradijsweg 88C
Ter Aar
Aalscholverlaan 33-41 en Dr. A. 
Schweitzerstraat 36-42

VERORDENINGEN EN REGELINGEN
Beleidsregels terug- en invordering 
bedrijfskapitaal Tozo gemeente 
Nieuwkoop

BESLUIT OPNAME GEGEVENS 
VERTREK (BRP)
Ter Aar 
de heer Bartoš, Roman 
de heer Bejinariu, Cristian
de heer Cîntiuc, Sandu
de heer Cotovanu Ionut
de	heer	Józefiak,	Marcin
de heer Kapusta, Tomáš
de heer Pekár, Stanislav
de heer Šillers, Andris
mevrouw Kurcz, Oktawia Anna

VERKEERSBESLUITEN  
Reserveren twee parkeerplaatsen voor 
opladen elektrische voertuigen
Nieuwkoop - Bernhardlaan en 
Ladderhaak 
Langeraar - C.A. van Zwietenstraat 2 
Nieuwveen - Jan Sassestraat naast 
nummer 19 

MILIEUPUBLICATIES 
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – 
Kerkweg 33 Ter Aar - serre

SLOOPMELDINGEN
Langeraar 
Langeraarseweg 89 - slopen loods
Ter Aar 
Oostkanaalweg 22 - slopen schuur 
Nieuwkoop 
Nieuwveenseweg 29A - verwijderen 
asbest

AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING
Zevenhoven 
Dorpsstraat 11 - vervangen kozijnen 
monument
Kade 5 - vervangen bestaande kade door 
damwand
Nieuwveenseweg 102 - bouw 
werktuigenberging 
Langeraar 
Langeraarseweg 125 - wijzigen dak en 
zonnepanelen
Ter Aar
Oostkanaalweg 19B (achter) -dempen 
sloot en maken vervangend water

Zwanenlaan 8 - plaatsen 
zonnecollectoren op voorgevel 
Woerdense Verlaat 
Leeuwerikstraat 1 t/m 33 - verduurzamen 
woningen ouderenhuisvesting
Nieuwveen 
Nieuwveens Jaagpad 20 - vervangen 
rieten dak door schroefdak met riet
Oude Nieuwveenseweg 135 - bouw 6 
appartementen

VERLENGING BESLISTERMIJN 
OMGEVINGSVERGUNNING
Ter Aar 
Oostkanaalweg naast 28A - ged. 
vervangen kassen
Voormalige schoollocatie Vosholstraat - 
bouw 12 woningen

AFGEHANDELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING
Noorden
Simon	van	Capelweg	109B	-	rectificatie	
plaatsen terrasoverkapping
Voorweg 123 - vervangen aanbouw
Voorweg 125 - bouw woning
Voorweg 121 - bouw woning 
Papenveer 
Paradijsweg 88C - bouw woning
Langeraar 
van Wassenaerstraat 26 - realiseren 
erker voorzijde woning
Ter Aar
Dr. A. Schweitzerstraat 36 t/m 42 en 
Aalscholverlaan 33 t/m 41 - bouw 9 
woningen 
Iepenpad 41 - plaatsen dakkapel 
Korteraar
Korteraarseweg 55A1 - plaatsen tijdelijke 
woonunit en aanleg uitrit 
Nieuwkoop 
Zuideinde 14F - realiseren nokverhoging 
en wijzigen achtergevel
Dorpsstraat 127 - vervangen raamhout en 
plaatsen glas in monumentaal pand 
Lindelaan 7 - wijzigen gevelindeling
Zuideinde 36H - verbouw en 
verduurzamen woning 
De Meije 
Meije 318 - aanbrengen palen onder 
terras, een beschoeiing en een plankier
Nieuwveen 
Uiterbuurtweg 45 - oprichten 
bedrijfswoning en garage
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TOEZICHT EN HANDHAVING AAN HET WOORD 

Handhaver ben je voor de inwoners. Zij zetten zich iedere 
dag in voor de veiligheid en leefbaarheid van gemeente 
Nieuwkoop. In deze column vertelt Nicole Stoof over haar werk 
als handhaver in onze gemeente. Nicole is 27 jaar en woont 
samen met haar vriend in Oudewater. Tijdens haar opleiding 
aan het Defensiecollege in Nieuwegein mocht zij stagelopen 
bij een gemeente. Dat beviel zo goed dat zij afzag van de 
politieacademie en als handhaver aan de slag ging. Nicole 
werkt sinds 2020 bij onze gemeente. Zij heeft hiervoor onder 
andere gewerkt bij de gemeenten Utrecht en Amersfoort maar 
voelt zich toch meer thuis bij een kleine gemeente. In deze 
editie vertelt Nicole over de meldingen die de handhavers 
krijgen over het opladen van elektrische voertuigen.
 
Parkeren op parkeerplaatsen voor elektrische auto’s
Nicole: “het aantal elektrische voertuigen neemt toe, daardoor 
krijgen we ook steeds vaker meldingen hierover. Vaak gaan 
deze meldingen over het parkeren van niet elektrische auto’s 
op een oplaadplaats voor elektrische auto’s. Het kan natuurlijk 
voorkomen dat er op een parkeerplaats onlangs een laadpaal 
is geplaatst en een inwoner hier zich hiervan nog niet van 
bewust is. Als we een niet elektrische auto zien staan op een 
parkeerplek voor elektrische auto’s laten we daarom eerst 
een briefje achter. Met dit briefje wijzen we de inwoner er op 
dat parkeren met een niet elektrische auto op een laadplaats 
voor elektrische auto’s niet is toegestaan. We registreren het 
kenteken. Zien we de auto daarna weer op een laadplaats 
voor elektrische auto’s staan dan volgt een boete van 109 
euro. Zonde toch? Gelukkig komt dit niet vaak voor en is het 
informeren van inwoners vaak voldoende. Ook komt het voor 
dat elektrische auto’s op deze parkeerplaatsen parkeren maar 
de auto daar niet opladen. Misschien dat niet iedereen dit 
weet, maar ook dat is niet toegestaan. De parkeerplekken zijn 
echt bedoeld om elektrische auto’s op te laden. Ook in dat 
geval laten we eerst een briefje achter.” 

Laadpaalkleven
“Veel in het nieuws is het zogenaamde laadpaalkleven; 
auto’s die voor een langere tijd dan nodig een laadpaal/
parkeerplaats voor elektrische auto’s bezet houden. Dit is voor 
ons heel lastig te handhaven. Wij kunnen immers niet zien 
hoe lang een auto al klaar is met laden. Ook geeft de laadpaal 
niet altijd correct weer of de auto nog oplaadt of niet. We 
raden daarom aan om als buurtbewoners zelf het gesprek 
met elkaar aan te gaan. Uiteraard volgen we de landelijke 
regelgeving hierover.” 
 
Laadkabels
“Tot slot krijgen we 
regelmatig meldingen 
over laadkabels die over 
de stoep of openbare 
weg liggen. Ik snap 
heel goed dat mensen 
hun auto thuis willen 
opladen, zeker als je zonnepanelen hebt, 
maar ook met kabelmatten is dit niet toegestaan. Dit omdat 
er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan en de gemeente 
aansprakelijk is voor eventuele ongevallen. We proberen 
inwoners hierover te informeren en een goed gesprek levert 
vaak veel op. Wat ik ook een mooie ontwikkeling vind, is 
de proef met de kabelgoottegels. Dit is een tegel met een 
uitsparing en rubber afdekstrip waarin een kabel makkelijk 
weggelegd kan worden. Door het plaatsen van deze tegels 
komt de laadkabel verzonken in het trottoir te liggen. Dit 
voorkomt (struikel)gevaar. Vijftien inwoners hebben zich 
hiervoor aangemeld en naar verwachting plaatsen we de 
eerste tegels in oktober. Hopelijk biedt dit een mooie oplossing 
voor zowel de elektrische rijders als de veiligheid.”
 
In de volgende column besteden we aandacht aan de overlast 
van hondenpoep.
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GROENSPECIAL 9 
WILT U INSPIRATIE OPDOEN VOOR EEN GROENE TUIN? 

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

9WWW.NIEUWKOOP.NL

DOE MEE AAN DE GROENSTE 
TUIN VERKIEZING! 
Voor de derde keer op rij organiseren we ‘De Groenste 
Tuin’ verkiezing. We zijn ook dit jaar weer benieuwd naar 
alle	groene	paradijsjes	in	onze	gemeente.	Heeft	u	een	fijne,	
groene plek? Geef uw tuin of balkon dan voor 1 oktober op 
en maak kans op leuke prijzen!

Waar let de jury op? 
Iedereen uit de gemeente Nieuwkoop met een tuin of balkon 
mag meedoen aan de verkiezing. Het is goed om te weten 
dat de grootte van uw tuin of balkon geen invloed heeft op 
de kans om te winnen. Bij het beoordelen kijkt de jury naar:
• De hoeveelheid groen. 
• De verschillende soorten bloemen en planten. 
• Hoe u omgaat met regenwater. 
• Of vogels, insecten en andere dieren uw tuin of balkon 

graag bezoeken.
• Welke klimaatvriendelijke maatregelen u verder heeft 

genomen.
U kunt natuurlijk eerst uw tuin (nog meer) vergroenen en dan 
meedoen aan de verkiezing, dat juichen wij alleen maar toe!

Prijswinnaars 
Met een groene tuin of balkon prijst u zich natuurlijk al 
gelukkig. Maar de drie winnaars zetten wij graag extra in het 
zonnetje. Naast de titel ‘De Groenste Tuin’ kunt u ook mooie 
prijzen winnen. 

• 1e prijs: Nationale Tuinbon t.w.v. € 100, egelhuis, 
voederbakje voor egels met egelvoer, voederhuisje voor 
vogels en een vogelvoerpakket (groot).

• 2e prijs: Nationale Tuinbon t.w.v. € 75, voederbakje voor 
egels met egelvoer, voederhuisje voor vogels en een 
vogelvoerpakket (medium). 

• 3e prijs: Nationale Tuinbon t.w.v. € 50, voederhuisje voor 
vogels en een vogelvoerpakket (klein). 

In oktober maken wij via onze website en social media de 
winnaars bekend. Uiteraard ontvangen de winnaars ook van 
ons een persoonlijk bericht.

Hoe doet u mee? 
Vul	het	inschrijfformulier	voor	1	oktober	in	op	
www.nieuwkoop.nl/de-groenste-tuin. U kunt maximaal 3 
foto’s van uw tuin toevoegen. We zijn erg benieuwd naar uw 
groene tuin of balkon! Heeft u vragen? Neem dan contact 
met ons op via: duurzaam@nieuwkoop.nl.

WAAR WILT U GRAAG EEN BLADKORF? 
Het is bijna herfst. De bladeren 
veranderen in prachtige 
herfstkleuren en hier en 
daar vallen alweer de eerste 
blaadjes van de boom. Voor 
u het weet liggen de straten 
vol. Tijd om in actie te komen. 

Dit jaar plaatsen we opnieuw een aantal bladkorven. U kunt 
hiervoor locaties aandragen! Woont u in een buurt waar veel 
bomen staan en gaat u samen met uw buren de uitdaging 
aan om de bladkorf te vullen? Geef de locatie door via 

mailboxBOR@nieuwkoop.nl. Dit kan tot 
3 oktober. Vervolgens kijken we of de 
locatie geschikt is voor een bladkorf. 
We legen de bladkorven 1 keer per 
week. Mocht het vaker nodig zijn, 
dan horen we dat natuurlijk graag. 
We proberen te zorgen voor een 
evenredige verdeling over de kernen, 
maar op is op. De locaties van de 
bladkorven maken we bekend via 
onze website en in Nieuwkoop Nieuws. 
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WIE MAAKTE DE MOOISTE FOTO VAN EEN INSECT? 
In juli en augustus zijn er veel 
bijzondere foto’s gemaakt van allerlei 
insecten! Er zijn maar liefst 210 foto’s 
ingezonden voor onze fotowedstrijd 
insecten. Tussen alle mooie inzendingen 
was het onwijs lastig kiezen, maar we 
zijn eruit. 

Beoordeling en prijswinnaars 
De foto’s zijn beoordeeld op technische 
kwaliteit, compositie, inhoud en 
kleurgebruik. De foto’s van de vijf 
prijswinnaars voldoen zeker aan deze 
eisen. Ze zijn mooi belicht, scherp 
en hebben een mooie kleurstelling. 
Daarnaast staat het insect in de 
schijnwerpers en maken de foto’s 
mensen enthousiast om iets goeds te 
doen voor insecten. De prijswinnaars 
hebben ook punten gescoord, omdat zij 
de naam van het insect en/of de functie 
wisten te benoemen.

De winnaars van de fotowedstrijd

1e prijs: koninginnenpage met honingbij 
op vlinderstruik - Corrie Twaalfhoven

Onderbouwing 1e prijs 
Deze foto wist alle elementen te 
combineren en heeft niet één, maar 
twee insecten prachtig vastgelegd 
met de sfeer van een tuin. Beide 
insecten hebben dezelfde functie 
en zijn door samenwerking sterk. 
De koninginnenpage trekt direct de 
aandacht met z’n gele kleur op de 
paarse bloemen van de vlinderstruik, 
een mooi contrast. Daarna zie je ook de 
honingbij	vrolijk	fladderen,	dit	geeft	een	
dynamisch	en	speels	effect	aan	de	foto.	
Het moment is perfect vastgelegd. 

Ook heeft de foto een mooie scherpte 
diepte, vrolijke kleuren en een idyllische 
sfeer. 

2e prijs:	houtpantserjuffer	op	een	
eenstijlige meidoorn - Samantha Konst

3e prijs: koninginnenpage - 
Nick van Yperen

4e prijs: honingbij op zonnehoed - 
Frieda Vork

5e prijs: rups van de koninginnenpage 
op waardplant venkel - Bianca Hofstede

We willen alle deelnemers bedanken 
voor hun fantastische inzendingen! Bij 
het maken van de foto stond u vast 
even stil bij het onmisbare werk wat 
insecten doen. 

Meer informatie over de fotowedstrijd 
en de rest van de onderbouwingen 
kunt u lezen op: www.nieuwkoop.nl/
winnaars-fotowedstrijd. 

Helpt u mee? 
Bijen, vlinders, hommels en andere 
insecten nemen razendsnel in aantal 
af. Hierdoor komt de bestuiving van 
planten en de hele voedselketen van 
dieren die afhankelijk zijn van insecten 
in gevaar. Gelukkig kunt u met kleine 
ingrepen in uw tuin of op het balkon al 
veel doen voor insecten. 

Haal een deel van de bestrating uit 
uw tuin en zet daar bloeiende planten 
neer. Zorg voor een ‘bloemenboog’: 
verschillende planten die elkaar in 
bloeitijd overlappen.

Bij een kleine tuin of balkon kunt 
u bloeiende klimplanten, zoals 
kamperfoelie, rozen en clematis tegen 
de schutting, gevel of reling laten 
groeien. Daarnaast zijn kleine beestjes 
gek op dood hout, gestapelde stenen, 
dode bladeren en ander tuinafval. Laat 
een stukje in uw tuin verwilderen, met 
lang gras, brandnetels en planten die 
er spontaan groeien. Op één vierkante 
meter kan zo al een insectrijk stukje 
ontstaan. Een insectenhotel ophangen 
of neerzetten is ook een goed begin! 

Ga voor meer inspiratie voor het
vergroenen van uw tuin naar
www.huisjeboompjebeter.nl of
www.steenbreek.nl.
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WIE HEEFT DE HOOGSTE ZONNEBLOEM?
In mei deelden we aan alle 
basisschoolkinderen een zakje met 
zonnebloemzaad uit. Ze kregen de 
opdracht om een zonnebloem te 
kweken en zo hoog mogelijk te laten 
groeien. Ook u kon meedoen aan 
de zonnebloemwedstrijd en in het 
gemeentehuis in Nieuwveen een zakje 
met zonnebloemzaad ophalen. Veel 
mensen hebben meegedaan en een 
mooie zonnebloem in hun tuin laten 
bloeien. Maar er kan er maar een de 
hoogste zijn… 

De winnaars van de 
zonnebloemwedstrijd zijn:
1e prijs:	de	zonnebloem	van	Jolie,	Sofie	
en Mikki van Tricht is 415 cm.  

2e prijs: de zonnebloem van Lisa Verkerk 
is 410 cm.

3e prijs: de zonnebloem van Bram Niesing 
is 390 cm.

4e prijs: de zonnebloem van Giel 
Schildmeijer en kleinzoon Tjem is 377 cm. 

5e prijs: de zonnebloem van Eva 
Angenent is 373 cm. 

6e prijs: de zonnebloem van Stef, Esmee en 
Noud Vermond is 366 cm. 

We willen iedereen die heeft meegedaan 
bedanken! We hebben genoten van alle 
mooie zonnebloemen, de leuke foto’s en 
enthousiaste verhalen. 

Wat doe ik met mijn uitgebloeide 
zonnebloem? 
Laat uw uitgebloeide zonnebloem(en) 
staan, zodat vogels in de herfst en winter 
lekker van de zaden kunnen genieten. 
U kunt de zonnebloemzaden ook zelf 
oogsten, zodat u een voorraad heeft die 
u volgend jaar weer kunt gebruiken. Of 
nog beter, een combinatie van beide! 

Zonnebloem zaden oogsten: laat de 
zonnebloem goed uitbloeien en pas 
als de bloem bruin kleurt en omlaag 
hangt, kunt u de bloem oogsten door 
deze bij de steel af te knippen. Laat 
de zonnebloem goed drogen op een 
krant in een droge 
ruimte. Wanneer 
de zonnebloem 
helemaal 
droog is kunt u 
gaan oogsten 
door met uw 
vinger over de 
zonnebloemzaden 
te wrijven. Tip: 
trek hiervoor een 
handschoen aan. Vang 
de zaden op in een bak 
en bewaar ze hierin tot 
volgend jaar of geef ze als 
snack aan de vogels. 

11WWW.NIEUWKOOP.NL
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BIJZONDERE DIEREN (IN DE TUIN)

Het verhaal met foto’s dat wij kregen van Wim Overeem geeft 
weer wat een wonderlijke wereld die van insecten is. U kunt 
zich blijven verbazen! 

“Een van de overblijfselen van de coronatijd is de 
mogelijkheid om voor een deel van de tijd thuis te mogen 
werken. Ik heb daar speciaal een van de slaapkamers op de 
eerste verdieping voor ingericht en heb steevast het raam 
op een kier staan. Niet te ver, ik wil liever geen muggen 
of vliegen uitnodigen.Halverwege mei glipte er ineens een 
zwart insect naar binnen die voor ik het kon verjagen op 
mijn houten tekenspullenkistje was neergestreken, erin 
wipte en onder een paar potloden verdween. Ik greep 
mijn telefoon met de obsidentify-app, klaar om hem te 
fotograferen	en	identificeren	als	het	weer	tevoorschijn	zou	
komen. Hoogst verbaasd las ik het resultaat af in mijn scherm: 
glasvleugelspinnendoder of urntjesspinnedoder.

Totaal niet wat ik had verwacht, maar het wekte enorm 
mijn interesse en fascinatie. Het is dus blijkbaar niet zo dat 
insecten alleen maar door spinnen worden gegeten, maar 
ook andersom, spinnen worden ook door sommige insecten 
gegeten.

In de dagen en weken die volgden kwam het dier af en aan 
binnenvliegen en bouwde iets, iets wat leek op, inderdaad, 
op een urn. Het bleek een babykamer te worden voor 
een volgende generatie spinnendoders. Na enkele dagen 

kwam ze ineens met iets groots en zwaars aanzeulen, 
iets wat groter en zwaarder was dan zijzelf. Omdat ze er 
zichtbaar moeite mee had ging het langzamer dan haar 
eerdere acties en kon ik goed zien wat het was, een heuse 
spin. De spin bleek niet dood, maar slechts verlamd en zou, 
zo had ik inmiddels uit literatuur begrepen gaan dienen als 
levende provisiekast voor haar jong en werd samen met het 
eitje zorgvuldig opgesloten in de eerste urn.

In de weken die volgden bouwde ze een reeks van 13 urnen 
op een rij, tot er kennelijk geen plek meer was om verder 
te bouwen. (Of ze was zelf ten prooi gevallen) ik zag haar 
niet meer binnenvliegen, maar alle urnen waren keurig 
gesloten en gevuld in afwachting tot de geboorte van de 
nieuwe generatie. Alle dagen die volgden tilde ik de potloden 
voorzichtig op om te kijken wat er gebeurde en opeens zag 
ik een nieuwe telg uit het kistje opvliegen, duidelijk iets ieler 
nog dan haar moeder. Inmiddels zijn vier van de 13 urntjes 
open geknaagd en wacht ik met spanning tot ze allemaal 
zijn uitgevlogen. Het mooie van dit alles, spinnendoders 
blijken wespen te zijn, geen irritante limonadewespen of 
hoornaars, maar nuttige vrienden.” 

– Wim Overeem. 
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BLOEMBOLLENTIJD! 
Het is tijd om eens lekker te tuinieren! Want, wilt u een 
lentegevoel in uw tuin, zodra het voorjaar weer begint? 
Plant dan in september tot en met december (voor de 
nachtvorst) najaarsbollen. Met deze bloembollen kunt u in 
het voorjaar genieten van een prachtige bloemenzee in uw 
tuin of op het balkon. Hoe eerder u de bloembollen plant, 
hoe eerder ze bloeien en u er van kan genieten. Ook allerlei 
insecten genieten ervan door het voedsel die ze er vinden. 
Win-win! 

Voorbeelden van najaarsbollen zijn: tulpen, 
anemonen, blauwe druifjes, narcissen, 
krokussen, hyacinten en sneeuwklokjes. 
Let op: koop uw najaarsbollen biologisch. 

Heeft u ook een bijzonder dier (in uw tuin) gezien? 
Stuur uw verhaal met foto naar redactie@nieuwkoop.nl.

Zie je die ‘vlieg’ op dat kistje? Is een 
spinnendoder. Een wespensoort. 

Hier heeft ze iets in haar kaken 
geklemd. Zo kwam ze dagen aaneen 
binnenvliegen om de urnen te bouwen. 

Dit zijn de urntjes die ze gemaakt 
heeft tussen mijn tekenpotloden. 

De eerste babyspinnendoder die 
net uit zo’n urn is gekropen.




