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DE SCHOLEN 
GAAN WEER 
BEGINNEN 
Aan het begin van het schooljaar zijn 
kinderen vol van vakantieverhalen 
en van de spanning van een nieuw 
schooljaar. Veel kinderen lopen en 
fietsen een nieuwe route naar school. 
U en andere verkeersdeelnemers zien 
na de lange vakantieperiode weer 
schoolgaande kinderen op de weg.  
Met de actie ‘Wij gaan weer naar school’ 
roepen wij samen met Veilig Verkeer 
Nederland alle verkeersdeelnemers 
op om extra aandacht voor elkaar te 
hebben zodat kinderen veilig op school 
komen.

HANDBIKE EN DRIEWIELERS OOK 
WELKOM OP SCOOTMOBIELDAG
Vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland 
(VVN) verzorgen maandag 5 september 
de jaarlijkse scootmobieldag. Ook 
mensen met een handbike of een 
elektrische driewieler zijn van harte 
welkom op deze trainingsdag die dit 
jaar in en bij het gemeentehuis aan het 
Teylersplein 1 te Nieuwveen is. 

Wie gebruik maakt van genoemde 
voertuigen en/of onzeker is over het 
gebruik hiervan, krijgt hulp op maat. 
Eerst is er een deel theorie en daarna 
volgt een praktijkdeel waarin u met 
begeleiding buiten op het parkeerterrein 
wat oefeningen doet. 

Daarna volgt een gezamenlijke lunch. 
’s Middags kunnen gevorderden een 
tocht rijden, maar is er ook ruimte voor 
individuele begeleiding tijdens een kort 
ritje.

De kosten voor deelname bedragen 
12,50 euro p.p. Voor aanmelding 
en voor meer informatie kunt u 
terecht Anneke Rothuizen van het 
Platform Gehandicapten & Senioren in 
Nieuwkoop (PGSN), telefoonnummer 
0172 408001. 

Een mailtje sturen mag ook: 
anneke.rothuizen@gmail.com.
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SPOEDAANVRAGEN 
REISDOCUMENTEN

Spoedaanvragen van 
reisdocumenten (paspoorten en 
identiteitskaarten) die u vanaf 

woensdag 24 augustus om 15.00 
uur tot donderdag 25 augustus tot 
15.00 uur indient, kunt u afhalen op 
maandag 29 augustus in plaats van 

vrijdag 26 augustus.
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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.

‘WAAR HET SCHITTERT EN SCHUURT’

Bij de Boerinn in Kamerik is op vrijdag 23 
september het jaarevent van het Groene 
Hart van Holland. Het centrale thema van 
dit jaar is: ‘Waar het schittert en schuurt’.
 
Het Groene Hart is een gebied waar 
gewoond, gewerkt en geleefd wordt. 
Het landschap is divers, de openheid 
en karakter vormen een belangrijk 
en uniek contrast met de grote 
steden er omheen. Het Groene Hart 
heeft zich door de eeuwen heen 
altijd aangepast aan de (landbouw) 
economische en maatschappelijke 
trends. Gezien het klimaat en de (inter)
nationale verplichtingen op gebied 
van biodiversiteit en waterkwaliteit zal 
het Groene Hart zich wederom gaan 
aanpassen. 
Het evenement is bedoeld voor 
bestuurders en medewerkers van 
overheden (ministeries, provincies, 
gemeenten en waterschappen), de 
gebruikers en ondernemers van het 
Groene Hart (bijvoorbeeld bedrijven, 
agrariërs en recreatie), het onderhoud 
van het gebied (Staatsbosbeheer, 
de provinciale Landschappen en 
maatschappelijke organisaties) 

en voor mensen van kennis- en 
onderwijsinstellingen en planbureaus. 
Deelnemers kunnen kennis delen, 
nieuwe inzichten bespreken en 
netwerken. 
 
Inbreng programma
Op het programma staat een 
inspirerende inleiding over 
samenwerking in het Groene Hart, maar 
men gaat vooral ook actief aan de slag. 
Deelnemers mogen voorstellen indienen 
voor een presentatie of een sessie 
over wat we zoal doen om het unieke 
landschap herkenbaar te houden, hoe 
we meebewegen met (inter)nationale 
ambities en tegen welke vraagstukken 
we aanlopen bij beleid en regelgeving. 
Kleine en grote initiatieven zijn welkom. 
Indienen kan tot vrijdag 2 september 
2022.
 
Meer informatie 
Het Groene Hart van Holland is een 
bundeling van organisaties en netwerken 
die zich digitaal presenteren via 
www.groenehart.nl. Het jaarevenement 
is op vrijdag 23 september van 12.30 tot 
19.00 uur bij De Boerinn, te Kamerik. 
Vragen hierover kunt u stellen via: 
Patricia.gravemaker@
bestuurlijkplatformgroenehart.nl

Wij houden u graag zo goed mogelijk op de hoogte van werkzaamheden van diverse 
projecten. Dit doen we onder andere via de BouwApp. In deze app leest u de laatste 
stand van zaken. Dit keer willen we u wijzen op de projecten Ter Aar Vernieuwd 
Verbonden in Ter Aar en het Weteringplein in Nieuwveen. 

• Download de BouwApp gratis in de playstore van Google of de Appstore van Apple.
• Zoek het project Ter Aar Vernieuwd Verbonden en/of Weteringplein.
• Voeg het project toe aan uw favorieten. U krijgt een melding als we een update plaatsen.

NIEUWKOOP NIEUWS OP ANDER PAPIER
Vanaf deze editie krijgt u Nieuwkoop 
Nieuws op houtvrij wit papier. De 
uitgever heeft de afgelopen twee jaar 
de papiersoort (Veezel©) gebruikt. 
Een van de gevolgen was dat de 
kwaliteit van afgedrukte foto’s en 

teksten in gekleurde vakken soms 
minder goed zicht- en leesbaar waren. 
Een aantal inwoners wees ons daar 
op. Het witte papier voldoet aan de 
duurzaamheids- en kwaliteitsnormen en 
is beter leesbaar.
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Naam: Paul Platen
Partij: VVD
Zo kunt u mij bereiken: 
mr.pplaten@gmail.com

Wie ben je:
Ik ben Paul Platen en woon 28 jaar samen 

met mijn echtgenote Elza met veel plezier in 
Korteraar. Ik geniet van de mooie plekjes die onze gemeente 
heeft, in de polder en op het water.  

Ik zet mij (in de raad) in voor: 
Als fractievoorzitter zet ik me samen met het VVD-team in om 
afgewogen en duidelijke politieke keuzes te maken. 
Ik heb vanaf mijn jeugd geleerd, dat als je ergens voor staat, 
je ervoor moet gaan. Of het nu gaat om onderwerpen dichtbij, 
zoals duurzaamheid en klimaat of zaken die ons allemaal 
raken, zoals de lokale belastingen en het gemeentelijke 
financiële huishoudboekje.

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

NIEUWS 
UIT DE 
RAAD

Naam: Laura Kroes 
Partij: Samen Beter Nieuwkoop 
Zo kunt u mij bereiken: 
laura9329@hotmail.com & Facebook 
(Messenger) 

 
Wie ben je: 

Ik ben Laura Kroes, 29 jaar en woon in Ter Aar. 
Als leerkracht ben ik werkzaam in het basisonderwijs, in 

onze eigen gemeente. Daarnaast ben ik graag sportief bezig, 

de voetbalschoenen hangen helaas aan de wilgen, maar het 
tennisracket is weer opgepakt! 
 
Ik zet mij (in de raad) in voor: 
Ontwikkelingen die ons lokaal raken, waarbij mijn affiniteit 
met name ligt bij onderwijs en sport. Daarnaast wil ik me 
hard maken voor woningbouw voor (jonge) starters, zodat 
onze eigen inwoners de plek krijgen die zij verdienen. Invloed 
uitoefenen vóór en mét de inwoners, zodat wij samen een 
nog beter Nieuwkoop worden!

ZOMERRUBRIEK: RAADSLEDEN STELLEN ZICH VOOR 

WAT DOET DE GEMEENTERAAD?
Één keer in de vier jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen 
(de laatste keer was in maart 2022).
Bij de gemeenteraadsverkiezingen kiest u de leden van de 
gemeenteraad in uw woonplaats. Alle raadsleden wonen ook 
in de gemeente.
 
De gemeenteraad is de baas van de gemeente en is 
verantwoordelijk voor alle belangrijke beslissingen. De 
gemeenteraad beslist over plannen en regels in de gemeente. 
Bijvoorbeeld over afval, verkeer, sport en woningbouw.

Andere taken van de raadsleden zijn:
• Controleren of het college van burgemeester en 

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

inwoners zich aan moeten houden.

• De begroting vaststellen en het financiële jaarverslag van de 
gemeente controleren.

Contact met de raad
De griffie ondersteunt de gemeenteraad, de raadsleden en 
de fractieassistenten bij de uitvoering van hun raadswerk. 
Raadslid zijn is geen dagtaak; naast hun raadswerk 
hebben de meeste raadsleden een baan. 

Wilt u contact met de gemeenteraad dan kunt u dat het 
beste via de griffie doen. De griffie is te bereiken via het 
telefoonnummer 0172-521308 of via de mail 
griffier@nieuwkoop.nl. 

U kunt ook contact opnemen met een individueel raadslid; 
de contactgegevens staan op www.raadnieuwkoop.nl 
onder ‘samenstelling raad’.
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LIONS INTERNATIONALE JEUGDUITWISSELING START IN NOORDEN
Bij Kampeerhoeve Koole is de Lions 
internationale jeugduitwisseling van 
2022 gehouden. In verband met corona 
al twee keer niet doorgegaan en dit jaar 
alleen met Europese jongeren.
 
Tijdens deze uitwisseling verblijven 
jongeren een periode in Nederland 
om kennis te maken met ons land. 
De organisatie is in handen van 
samenwerkende Lionsclubs. In onze 
regio verbleven de jongeren tien dagen 
op Kampeerhoeve Koole aansluitend op 
een week in een gastgezin.

Burgemeester Robbert-Jan van Duijn 
verrichtte de opening, kort na de 
aankomst van het gezelschap. De 
burgemeester stipte het belang van 
uitwisseling aan en vertelde dat hijzelf in 
Roemenië had gestudeerd, waarop één 
van de deelnemers aangaf uit Roemenië 
te komen. Beiden hebben na afloop 
nog even wat wetenswaardigheden 
uitgewisseld. Ook gouverneur Marianne 

Knijnenburg en organisator Karina van 
den Berg van de Lions voerden het 
woord en daarna volgde een gezellig 
samenzijn.
 
Het programma kende dit jaar veel 
cultuurelementen zoals bezoekjes 
aan musea, een leliekwekerij en een 
kaasboerderij. Dat Nederland een 

‘waterland’ is, bevestigde een bezoek 
aan een kustversterkingsproject bij 
Katwijk. Het bleef niet alleen bij kijken. 
Op sportief vlak zijn de deelnemers ook 
actief geweest op het water (surfen 
en zeilen) en daarnaast deden ze mee 
aan fietsen, skeeleren en zelfs een 
kennismaking met yoga stond op het 
programma.

FOTOWEDSTRIJD INSECTEN! DOET U MEE?

Heeft u al een foto ingestuurd voor onze 
fotowedstrijd met het thema insecten? 
We hebben al veel mooie foto’s 
ontvangen, maar u kunt nog steeds 
meedoen. Zo maakt u meteen kans op 
leuke prijzen! 

Degene met de állermooiste foto wint 
het boek Insectenrijk, het grootse leven 
van kleine beestjes, boek Insectenrijk 
een schatkamer vol wonderlijke wezens, 
cadeaubon van € 15 voor planten, 
insectenhotel en de foto afgedrukt op 
canvas (30 x 40 cm). De winnaars 2 t/m 
5 winnen een cadeaubon van € 15 voor 
planten en een insectenhotel.

Hoe doe ik mee? 
Meedoen is makkelijk! Sta bij het maken 
van de foto even stil bij al het onmisbare 
werk dat insecten voor ons doen. Stuur 
vervolgens uw mooiste foto van een 
vlinder, worm, bij, mier of elk ander 
insect naar duurzaam@nieuwkoop.nl met 
als onderwerp ‘fotowedstrijd insecten’. 
Weet u ook de naam van het insect 
en waarom deze nuttig is, dan scoort 
u extra punten. Insturen kan tot en 
met zondag 28 augustus. De winnaars 
maken we begin september bekend. 
Als u meedoet, gaat u akkoord dat we 
uw foto mogen gebruiken op onze 
gemeentelijke kanalen.

NATIONALE TUIN & 
KLIMAAT ROUTE 
De Nationale Tuin & Klimaat Route is 
een online platform waar u terecht kunt 
voor verhalen, tips en ideeën voor een 
groene tuin, balkon of buurtproject. 
Heeft u een klimaatvriendelijke tuin, het 
regenwater afgekoppeld van het riool 
of andere slimme stappen gezet? Meld 
uw tuin, balkon of buurtproject aan voor 
september via www.tuinenklimaatroute.nl 
en krijg een plantje cadeau!
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SNOEI OVERHANGEND GROEN  
Overhangende takken, struiken 
en groen zorgen er soms voor 
dat mensen met rolstoelen en 
kinderwagens de stoep niet kunnen 
gebruiken. Dit is hinderlijk maar ook 

onveilig wanneer zij hierdoor de 
weg op moeten. Groen dat in of om 
de straatverlichting is gegroeid, kan 
gevaar opleveren en een gevoel van 
onveiligheid geven. Houd rekening 

met elkaar en snoei het groen 
regelmatig. Zorg ervoor dat er op de 
stoep voldoende ruimte overblijft voor 
voetgangers en dat de verlichting 
zichtbaar blijft. 

UITKOMSTEN DENKMEE LOCATIE NIEUW 
BINNENZWEMBAD

Zwembad De Wel in Nieuwkoop is 
gebouwd in 1988 en is nu 34 jaar 
oud. Voor de komende jaren staat 
grootschalig onderhoud (renovatie) 
gepland. Er is onderzoek gedaan naar 
de kosten van renovatie van het huidige 
gebouw en de kosten van nieuwbouw. 
Nieuwbouw zorgt op lange termijn voor 
lagere kosten en is duurzamer. Om te 
onderzoeken welke locatie het meest 
geschikt is voor mogelijke nieuwbouw 
hebben ruim 250 inwoners dit voorjaar 
meegedacht over de locatie van een 
nieuw overdekt zwembad. Inwoners 
konden via denkmee.nieuwkoop.nl hun 
mening geven over drie locaties:

• Nieuwkoop; de speelweide van de 
huidige locatie van zwembad De Wel 

• Nieuwkoop; het terrein van SV 
Nieuwkoop 

• Papenveer/Nieuwveen; deel van de 
speelweide van zwembad Aarweide 

Door het onderzoek is een goed beeld 
verkregen over hoe de deelnemers 
over de verschillende locaties denken. 
Het onderzoek was nadrukkelijk geen 
stemming. 

De deelnemers is ook gevraagd naar 
ideeën voor mogelijke alternatieve 
locaties. Door twee inwoners is een 
alternatief aangedragen: het terrein 
naast Sportcentrum Nieuwkoop, 
Nieuwveenseweg 39A en het terrein bij 
rotonde ’t Haasje. Voor beide locaties 

geldt dat de grond niet in bezit is van 
gemeente Nieuwkoop. Dit in tegenstelling 
tot de drie oorspronkelijke locaties. Mede 
daarom is besloten om deze locaties niet 
verder te onderzoeken.
Deelnemers vanuit de kern Nieuwkoop 
willen vooral het zwembad in Nieuwkoop 
behouden. De locatie in Nieuwkoop 
maakt dan niet zoveel uit. Veel inwoners 
zijn positief over woningbouw op de 
huidige locatie van het zwembad. In 
de kern Nieuwkoop lijkt de locatie SV 
Nieuwkoop dan ook het meest passend. 
De combinatie met andere sportfuncties 
en scholen wordt als positief ervaren. 
De oversteek bij de rotonde op de 
provinciale weg ziet een klein deel van 
de deelnemers als nadeel van deze 
locatie. 

Een deel van de deelnemers kiest 
voor de locatie Aarweide. Men 
vindt het logisch om het binnen- en 
buitenzwembad te combineren en 
ziet daar schaalvoordelen door 
samenwerking. Daarnaast wordt de 
centrale ligging binnen de gemeente 
genoemd. Aandachtspunt is een toename 
van het autoverkeer omdat bezoekers 
uit Nieuwkoop vaker met de auto komen. 
Parkeerproblemen op warme dagen 
worden ook genoemd. 

Op 29 september bespreekt de raad dit 
meningsvormend. Besluitvorming staat 
gepland in de raadsvergadering op 13 
oktober 2022.

CARAVANS OP
DE WEG 
Voor of na de vakantie stalt u uw 
caravan of vouwwagen even voor 
de deur. Zo kunt u makkelijk in- en 
uitpakken. Dat is prima. Langer dan drie 
dagen mag een caravan of vouwwagen 
niet voor de deur staan. Dit heeft de 
gemeente in de Algemene plaatselijke 
verordening opgenomen. Dit geldt 
ook voor een kampeerwagen, camper 
of aanhangwagen. Laat uw caravan 
daarom niet te lang staan. Dan kunnen 
uw buren en andere bezoekers van 
de straat weer gebruik maken van de 
openbare parkeergelegenheid.

KOM IN ACTIE BIJ 
GELDZORGEN
Heeft u geldzorgen? Wacht dan niet 
te lang en zoek hulp. Bij de Helpdesk 
Geldzaken in Alphen aan den Rijn 
kunt u terecht voor gratis hulp. Bel 
naar 14 0172 en maak een afspraak 
om langs te komen bij de Helpdesk. U 
kunt ook een bericht sturen via www.
alphenaandenrijn.nl/helpdeskgeldzaken. 
De helpdesk neemt dan binnen 2 
werkdagen contact met u op.
 
Doe de Geldfit-test
Wilt u weten hoe uw financiën ervoor 
staan en welke ondersteuning er is 
binnen uw gemeente? Doe dan de 
online test op www.geldfit.nl/test. 
Vervolgens krijgt u online advies. 
Dat kan een gerichte verwijzing 
naar een website zijn, maar ook 
een buddy, een budgetcoach 
van een vrijwilligersorganisatie of 
schuldhulpverlening van de gemeente. 
Daarnaast is het mogelijk om via het 
gratis telefoonnummer 0800-8115 
anoniem advies op maat te krijgen.
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SERVICEPLUSPUNT HELPT BIJ AANVRAAG ENERGIETOESLAG 
Huishoudens met een laag inkomen 
kunnen een eenmalige energietoeslag 
krijgen van € 800. Met dit extra geld 
kan (een deel van) de energiekosten 
worden betaald. Is uw inkomen bekend 
bij de gemeente en voldoet u aan de 
voorwaarden, dan ontving u tussen half 
april en half mei de energietoeslag al 
automatisch op uw rekening. Heeft u 
niet automatisch de energietoeslag van
€ 800,- ontvangen? Dan kunt u zelf de 
energietoeslag aanvragen.

Voorwaarden
• U woont in de gemeente Nieuwkoop.
• U heeft een geldig Nederlands 

identiteitsbewijs of verblijft rechtmatig 
in Nederland.

• U betaalt de energiekosten van uw 
woonadres.

• Uw gezamenlijk inkomen is niet hoger 
dan 120% van het voor u geldende 
sociaal minimumbedrag per maand.

De gemeente Alphen aan den Rijn voert 
de eenmalige energietoeslag uit voor de 
gemeente Nieuwkoop. Meer informatie 
staat op www.alphenaandenrijn.nl. Hier 
kunt u ook uw aanvraag indienen. Heeft 
u hulp nodig bij het invullen van dit 
aanvraagformulier? Neem dan contact 
op met het Serviceplein in Alphen 
via 14 0172 of stuur een e-mail naar 
gemeente@alphenaandenrijn.nl. 

Ook het Servicepluspunt Welzijn 
Nieuwkoop kan helpen bij uw aanvraag. 
De vrijwilligers van het Servicepluspunt 
zijn iedere woensdag van 10.00 tot 12.30 
in de bibliotheek (De Verbinding 8) in 

Nieuwkoop. Op dinsdag tussen 10.00 en 
12.00 kunt u op afspraak terecht. U kunt 
een afspraak maken via 0172-575909 of 
via info@servicepluspunt.nl. 

Bij de vrijwilligers van het 
servicepluspunt kunt u terecht met 
al uw vragen op het gebied van 
wonen, welzijn en zorg. Zij kunnen u 
bijvoorbeeld helpen bij het aanvragen 
van thuiszorg of het aanvragen van 
een woningaanpassing. Zij bieden u 
een luisterend oor en de helpende 
hand bij het invullen van formulieren. 
Het Servicepluspunt Nieuwkoop is 
verhuisd naar de bibliotheek in de 
Kaleidoskoop. De vrijwilligers zijn 
aanwezig op woensdagochtend van 
10.00 tot 12.30 uur.

GEZOCHT: ACTIVITEITEN TIJDENS WEEK TEGEN EENZAAMHEID 
Van 29 september tot en met 6 oktober 
is het de Week tegen Eenzaamheid. 
Wij zijn op zoek naar verenigingen, 
bedrijven of organisaties die tijdens deze 
week een bestaande activiteit onder 
de aandacht willen brengen of een 
nieuwe activiteit willen organiseren. Denk 

bijvoorbeeld aan samen koffie drinken, 
samen muziek maken, een eettafel of 
een workshop. Het is van belang dat 
deze activiteit (bijna) gratis is, zodat 
iedereen hieraan kan deelnemen en de 
drempel zo laag mogelijk is. Activiteiten 
aanmelden of vragen stellen kan via 

goedleven@nieuwkoop.nl. Alle activiteiten 
zetten we in een totaaloverzicht. 
Samen gaan we de strijd aan tegen 
eenzaamheid!

NU OOK DUOFIETSEN IN TER AAR 
Na de grote belangstelling voor het fietsen 
met een duofiets in Nieuwkoop is het 
sinds 1 augustus nu ook mogelijk om met 
een duofiets te fietsen in Ter Aar. 

Zorg en Zekerheid financierde 
de duofietsen en Arie en Magda 
Cats bouwden hun schuur om tot 
fietsenstalling. 

Wilt u meer informatie of wilt u zich 
aanmelden als gast/duo of vrijwilliger? 
Stuur een e-mail naar 
info@fietsmaatjesnieuwkoop.nl of bel of 
app naar 06 44813607.

ZO HELP JE KINDEREN 
EEN SCHEIDING DOOR 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG) organiseert in samenwerking met 
opvoedkundige en kinderpsycholoog 
Tischa Neve (bekend van tv en andere 
media) een on demand webinar ‘Zo 
help je kinderen een scheiding door!’ 
De webinar is bedoeld voor ouders 
van kinderen tussen de 2 en 16 jaar 
die gaan scheiden of gescheiden zijn. 
Een scheiding heeft een grote impact, 
zeker als er kinderen in het spel zijn. In 
dit webinar geeft Tischa Neve tips om 
kinderen goed te begeleiden tijdens het 
proces van een scheiding. De webinar 
is heel 2022 gratis te bekijken via de 
website cjgnieuwkoop.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 
Nieuwkoop 
Aarlanderveenseweg 1 - 
muziekevenement, 27-29 okt 
Zuideinde 6 - schenken alcohol Hotel-
Restaurant Zuideinde 
Langeraar 
Klinkerkade 1 - geluidhinder 13 aug   
 

AFGEHANDELDE AANVRAGEN 
EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN 
Zevenhoven 
Diverse wegen - hardloopwedstrijd, 
25 sep  
Langeraar 
Altiorplein -Kermis Langeraar, 
25-28 aug  
Ter Aar 
Diverse wegen - Oranjeloop, 11 sep  
Papenveer 
Paradijsweg 5 geluidhinder 23-9    
Korteraar  
Korteraarseweg 56A  
Korteraars Buurtfeest, 2-4 sep 
Nieuwkoop 
Terrein naast Fleurstraat - 
Bruggebuurtfeest 1-3 sep + schenken 
alcohol 
De Regenboog 18 - geluidhinder 24 sep   
 

BESCHIKKING OPNAME  
GEGEVENS VERTREK BRP 

de heer Johan Vincent van der Meer, Ter Aar 
 
MELDING ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUBEHEER  
Ter Aar  
Zevenhovenseweg 2   
Zevenhoven  
Hogedijk 4a   
Molenweg 3  
 
SLOOPMELDINGEN 
Woerdense Verlaat  
Amstelkade 19 - verwijderen asbest 
Ter Aar  
Kerkpad 28 - verwijderen asbest 
Papenveer  
Paradijsweg 36 - verwijderen asbest  
Zevenhoven  
Kousweg 2 - verwijderen asbest 
Nieuwkoop  
Zuideinde 32B - verwijderen asbest 
  
AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING 
Nieuwkoop  
Achterweg 34 - uitbouw en plaatsen 
dakopbouw op de woning 
Zuideinde 36C - bouw woning met 
bijgebouw  

Nieuwveen 
Ampèrestraat kavel 16 - bouw bedrijfshal 
Ampèrestraat kavel 22 - bouw bedrijfshal 
Nieuwveens Jaagpad 108 - 
plaatsen onderheide betonplaat  
Zevenhoven 
Kade 21B - plaatsen houten beschoeiing 
Langeraar  
Van Wassenaerstraat 26 - realiseren erker 
 
OMGEVINGSVERGUNNING 
VERLEEND 
Ter Aar  
Essenlaan 26 -Reclamebord   
Oostkanaalkade 6 - plaatsen steiger 
Rietveen 2 - plaatsen raam in het paneel 
van de garage  
Nieuwkoop 
N231 rotonde nabij Industrieweg - 
Ontsluiting Buytewech Noord 
Nieuwveen 
Nieuwveens Jaagpad 13C - plaatsen 
toegangshek 
Waterlelie 17 – bouw woning 
Zevenhoven 
Park Kromme Mijdrecht 41 - berging 
Noordse Dorp 
Noordse Dorpsweg 4 - uitbreiden 
consistorie rijks monumentale kerk  
Noorden  
Voorweg 7B - realiseren kapsalon 
aan huis

GEHEIMHOUDING PERSOONSGEGEVENS BASISREGISTRATIE 
De Basisregistratie Persoonsgegevens 
(BRP) is de basisregistratie personen 
waarin de persoonsgegevens van alle 
inwoners van Nederland geregistreerd 
staan. De gemeenten houden de 
BRP bij. Omdat geheimhouding van 
uw gegevens niet in alle gevallen 
mogelijk is, wordt formeel niet 
gesproken van geheimhouding, maar 
van verstrekkingsbeperking van 
gegevensverstrekking.

Aanvragen
U kunt ons vragen uw gegevens uit 
de Basisregistratie Personen (BRP) niet 
door te geven. Uw gegevens blijven dan 
geheim voor bepaalde organisaties. Dit 
is bijvoorbeeld nodig als u in een blijf-
van-mijn-lijfhuis verblijft. 

Via www.nieuwkoop.nl kunt u online 
met Digid geheimhouding aanvragen. 
Regelt u het liever persoonlijk? Dan 
kunt u op afspraak langskomen bij ons 
Klant Contact Centrum. Neem een geldig 
identiteitsbewijs mee.
 
Geen gegevens
Heeft u ons gevraagd om geen 
persoonsgegevens te verstrekken, dan 
mogen wij uw persoonsgegevens niet 
doorgeven aan:
• de Stichting Interkerkelijke 

Ledenadministratie (SILA);
• organisaties die gezondheidszorg 

verlenen aan patiënten in een 
instelling;

• organisaties die gerechtelijke 
werkzaamheden uitvoeren;

• organisaties waaraan een gemeente 
persoonsgegevens zou willen geven 
op basis van een gemeentelijke 
verordening. Bijvoorbeeld een 
sportvereniging of een goed doel 
zoals het Rode Kruis.

 
Wie krijgen wel gegevens?
Heeft een organisatie uw gegevens 
nodig voor het uitvoeren van hun 
taak? Bijvoorbeeld voor de inning 
van belasting of de betaling van uw 
pensioen, dan moet de gemeente uw 
gegevens doorgeven. Uw gegevens 
blijven dan niet geheim, ook al heeft u 
dit aangevraagd.
 
Uw actuele registratie bekijken? 
Raadpleeg www.mijnoverheid.nl.
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TOEZICHT EN HANDHAVING AAN HET WOORD 

Handhaver ben je voor de inwoners van 
de gemeente. Maar wie zijn toch deze 
mensen die zich elke dag inzetten voor de 
veiligheid en leefbaarheid van gemeente 
Nieuwkoop? En wat doen ze? In deze 
column maakt u kennis met de collega’s 
van toezicht en handhaving. De gemeente 
Nieuwkoop heeft vier handhavers (BOA’s): 
Bas, Jaap, Nicole en Dirk. U heeft ze vast 
wel eens gezien. Misschien bent u wel 
eens door hen aangesproken? Of hebben 
ze bij u aan de deur gestaan omdat u een 
melding heeft gedaan? 
 
Jaap houdt zich bezig met taken op het 
gebied van natuur, recreatie en milieu. 
U kunt hem vaak tegenkomen op de 
Nieuwkoopse Plassen. Jaap controleert of 
schippers zich houden aan de maximum 
snelheid, of ze in het bezit zijn van een 
vaarvergunning en of zij zorgen voor 
de veiligheid aan boord. Ook controleert 
hij of vissers in het bezit zijn van de 
VISpas en of ze zich houden aan de 

regels. Al met al zorgt Jaap ervoor dat 
de Nieuwkoopse plassen een veilige 
recreatieplek is voor iedereen. 
 
De handhavers op het droge zijn Bas, Dirk 
en Nicole. Zij houden zich onder andere 
bezig met alle meldingen die bij de 
gemeente binnen komen. U kunt ze dus 
overal tegenkomen. 
 
Dirk is voor velen een bekende 
handhaver. Dirk houdt zich vooral 
bezig met adresonderzoeken, 
standplaatsen, woonoverlast en boot- 
en voertuigwrakken. Daarnaast is Dirk 
regelmatig op het gemeentekantoor in 
Ter Aar te vinden.  

Nicole richt zich vooral op 
horecacontroles, evenementen en jeugd. 
Ze controleert vergunningen en of de 
Apv-regels worden nageleefd. Daarnaast 
gaat zij, samen met de jongerenwerkers, 
met jongeren in gesprek als 

buurtbewoners overlast ervaren. Ook 
begeleidt Nicole stagiaires. 
 
Bas houdt zich voornamelijk bezig 
met alle klachten en meldingen die 
binnenkomen over afval, hondenoverlast 
en parkeerproblemen. Nu de vakantietijd 
is aangebroken en veel inwoners vrij zijn 
ziet hij een toename in de meldingen 
over aanhangers en natuurlijk de 
campers en caravans die uit de stalling 
komen voor de vakantie uitstapjes. Bas 
informeert inwoners over de regels. Wist 
u bijvoorbeeld dat uw aanhanger, camper 
en/of caravan maar 3 dagen in de 
openbare ruimte mag staan? 
 
De handhavers krijgen steeds meer 
meldingen over het laden van elektrische 
voertuigen. De regels en het gebruik 
maken van laadpalen is iets waar wij 
u graag meer over vertellen in onze 
volgende column. De handhavers werken 
nauw samen met de politie.

OUDE HOLLANDSE WATERLINIE IN NIEUWKOOP
Ter gelegenheid van het 350-jarig 
jubileum van deze bijzondere 
verdedigingslinie heeft de foto-expositie 
‘Linie van Boven’ twee maanden op het 
Reghthuysplein gestaan. De expositie 
bestond uit 24 luchtfoto’s van het hele 
waterliniegebied. Via de QR-code op 
het infobord kon men meer informatie 
krijgen. De buitenexpositie is nu 
doorgereisd naar een van de andere 
waterliniegemeenten. Natuurlijk kunt u 
nog steeds op pad om deze waterlinie 
zelf te gaan ontdekken. 

Ook Nieuwkoop maakte bij Woerdense 
Verlaat en De Meije deel uit van deze 
linie om Holland te beschermen tegen 
vijandige legers. Het jaar 1672 staat ook 
bekend als het Rampjaar, waarin een 
strijd tegen de Fransen woedde. De 
Oude Hollandse Waterlinie werd met 
succes ingezet en heeft Holland gered. 
Vandaag de dag wordt het principe 
van inundaties (het onder water zetten 
van land om de vijand te stoppen) nog 
steeds toegepast in oorlogen, zoals dit 
jaar nog in Oekraïne. 

Door de 
expositie, 
het Oude 
Hollandse 
Waterlinie 
speciaalbiertje en voor de jeugd 
een speurtocht en een gratis ijsje, heeft 
u kunnen kennismaken met dit stukje 
vaderlandse geschiedenis.  De foto’s 
hebben zeker de aandacht getrokken. 
Met dank aan de medewerking van de 
markt, Hervormde Kerk, ondernemers en 
bewoners.
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