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NIEUW DRIJVEND TOILET OP DE NIEUWKOOPSE PLASSEN

Wethouder Antoinette Ingwersen nam 
30 juni een kijkje in Ter Aar bij de bouw 
van een nieuw drijvend toilet. Recreatie 
en toerisme op de Nieuwkoopse 
Plassen brengt met zich mee dat er 
ook voorzieningen moeten zijn om 
recreatie op een goede manier mogelijk 
te maken. Toiletvoorzieningen zijn 
daar een onderdeel van. Er ligt al een 
drijvend toilet bij Strand Zomer. Het 
voordeel van een drijvend toilet is dat 

deze makkelijk te verplaatsen is naar 
gebieden waar het druk is. Door het 
succes van dit drijvend toilet hebben 
we besloten een tweede drijvend toilet 
te laten bouwen. De provincie Zuid-
Holland draagt voor een belangrijk 
deel bij in de kosten vanuit de wens 
om waterrecreatie te stimuleren. De 
Groot Metaalbewerking BV bouwt het 
toilet in Ter Aar dat aannemingsbedrijf 
Gebroeders Schouls uit Leiden ontwierp. 

Ook Gebruikersbelang Plassengebied 
Nieuwkoop (GPN) was hierbij betrokken. 

Het toilet wordt doorgespoeld met 
oppervlaktewater en is er dus geen 
gas of stroom nodig. Het drijvend toilet 
staat op een ponton waar boten kunnen 
aanleggen. Dwars door de rietkragen 
aanmeren op een van de eilanden, 
om in het natuurgebied behoeftes te 
doen, wordt hiermee voorkomen. De 
ecologische waarde van het Natura 
2000 gebied wordt extra gewaarborgd 
doordat het drijvend toilet geen enkele 
afvoer of aanvoer heeft die kan lekken 
en het gebied kan vervuilen. Zodra het 
toilet klaar is, komt het te liggen in het 
Brampjesgat.

Wethouder Ingwersen: “Mooi om te zien 
dat er hard gewerkt wordt aan een nieuw 
drijvend toilet voor op de Nieuwkoopse 
Plassen. En ook nog eens door een mooi 
lokaal bedrijf in onze gemeente waar veel 
jonge ambitieuze vakmensen werken die 
in onze regio wonen.”

DOET U MEE MET ONZE FOTOWEDSTRIJD?  
Het is zomer en om dit te vieren houden 
wij een fotowedstrijd! Het thema is 
‘insecten’ en past helemaal bij deze tijd. 
Dus pak uw camera of telefoon, ga naar 
buiten en maak een mooi plaatje van een 
(zweef)vlieg, hommel, sprinkhaan, worm, 
pissebed, lieveheersbeestje… de keuze is 
reuze! 
 
Meedoen is eenvoudig! Maak een foto 
van een insect en mail uw beste foto 

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. De vijf mooiste foto’s 
winnen ook nog eens leuke prijzen. Als u 
meedoet, gaat u akkoord dat we uw foto 
mogen gebruiken op onze gemeentelijke 
kanalen. 

Met deze fotowedstrijd willen we zo 
veel mogelijk mensen aansporen meer 
aandacht te hebben voor het onmisbare 
werk dat insecten voor ons doen.

De mooiste bijenfoto
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U ontvangt het blad dan al eerder.

DE GRENDEL: ALLE APPARTEMENTEN 
ZIJN TOEGEWEZEN! 
Aan De Grendel in Nieuwkoop 
komen 16 startersappartementen. De 
appartementen zijn verdeeld over twee 
appartementencomplexen. Tussen 1 juni 
en 6 juni 2022 konden belangstellenden 
zich inschrijven voor de appartementen. 
7 juni zijn alle appartementen 
toegewezen. 

Toestemming voor het plan
In oktober 2021 is de 
omgevingsvergunning voor het plan 
De Grendel aangevraagd. In deze 
vergunning staan verschillende 
randvoorwaarden waar het plan aan 
moet voldoen. De omgevingsvergunning 
is onherroepelijk geworden op 30 juni. 
Dit betekent dat er toestemming is 
gekregen om het plan uit te voeren. 
De nieuwe wethouder, Ines de Ridder 
is zeer blij met de medewerking van de 
omwonenden. “Dit project biedt de vaak 
nu nog thuiswonenden een mooie start!” 

Start bouw
In september 2022 bereiden we de 
bouwplaats voor. Daarna start de 
bouw van de appartementen. De 
bouw duurt naar verwachting zes 
tot negen maanden. Deze korte 
bouwtijd is mogelijk doordat er 
wordt gewerkt met het zogenaamde 
‘prefab’ bouwen. Dit betekent dat de 
appartementen grotendeels in de fabriek 
geprefabriceerd en op de bouwplaats in 
elkaar gezet worden.

KINDCENTRUM DE POEL

Op 6 juli hebben de gemeente, het 
schoolbestuur WIJ de Venen en Stichting 
Kinderopvang Liemeer een belangrijke 
stap gezet in de ontwikkeling van 
het Integrale Kindcentrum De Poel. 
De partijen hebben met elkaar een 
programma van eisen vastgesteld, 
waarin beschreven staat aan welke 
eisen het nieuwe gebouw moet voldoen. 

Hiermee kan een architect straks aan de 
slag met het ontwerp.

Daarnaast is ook zo’n programma van 
eisen vastgesteld voor de tijdelijke 
huisvesting, wanneer het nieuwe 
gebouw op de huidige plek gebouwd 
wordt. Tijdens deze periode, vanaf 
het schooljaar 2023/24, krijgen de 
basisschool en de kinderopvang 
tijdelijke gebouwen op het terrein 
naast voetbalvereniging Altior. Zowel 
voor de nieuwbouw als de tijdelijke 
huisvesting worden direct omwonenden 
apart geïnformeerd en betrokken bij de 
verdere planvorming.

AFSLUITING VOETGANGERS- EN 
FIETSTUNNEL KENNEDYLAAN 
De voetgangers- en fietstunnel aan de Kennedylaan in Nieuwkoop is afgesloten 
van maandag 25 tot en met vrijdag 29 juli. Aannemer Kleybruggen B.V. voert 
onderhoudswerkzaamheden uit aan de tunnel. In de tussentijd kunt u gebruik 
maken van de voetgangers- en fietstunnel Roerdomplaan.
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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

WAT BESLOOT DE RAAD OVER DE FINANCIËLE STUKKEN
De gemeenteraad nam in zijn vergadering van 30 juni de 
raadsvoorstellen: Jaarstukken 2021, Voorjaarsnota 2022, 
Uitgangspuntennotitie 2023-2026 ongewijzigd en met 
unanieme stem (alle raadsleden stemden vóór) aan. 

Er zijn één amendement (wijzigingsvoorstel) en drie moties 
(verzoeken aan het college van B&W) ingediend.

Jaarstukken
Natuurlijk Nieuwkoop diende een amendement in bij de 
Jaarstukken 2021 om het rekening-resultaat deels anders te 
bestemmen. € 1 miljoen in reserve Reservering Woningbouw 
€ 0,5 miljoen in de reserve Volkshuisvesting. Dit amendement 
is verworpen met de stemmen van CDA, Natuurlijk Nieuwkoop 
en D66 (8 stemmen) vóór en de stemmen van SBN en VVD (9 
stemmen) tegen.

De motie ‘realistisch begroten’ ingediend door de VVD is 
aangenomen met de stemmen van VVD, Natuurlijk Nieuwkoop, 

D66 (9 stemmen) vóór en de stemmen van SBN en CDA (8 
stemmen) tegen.

Voorjaarsnota
SBN diende mede namens VVD, CDA en Natuurlijk Nieuwkoop 
een motie (naar aanleiding van de ‘motiemarkt’ van 19 mei)  
in over speelvoorziening dorpsveld Ter Aar West. Deze 
motie is met unanieme stem (alle raadsleden stemden vóór) 
aangenomen.

Natuurlijk Nieuwkoop diende mede namens SBN, D66 en SGP-
CU een motie (naar aanleiding van de ‘motiemarkt’ van 19 mei) 
in over een fietspad-mogelijkheid op de dijk parallel aan 
Oude Nieuwveenseweg. Deze motie is aangenomen met de 
stemmen van SBN, Natuurlijk Nieuwkoop en D66 (10 stemmen) 
vóór van de VVD en het CDA (7 stemmen) tegen.

Wilt u weten wat er precies in deze moties staat kijk dan op 
www.raadnieuwkoop.nl.

ZOMERRUBRIEK: RAADSLEDEN STELLEN ZICH VOOR 
Naam: Bas Oostwouder

Partij: Natuurlijk Nieuwkoop
Zo kunt u mij bereiken: 
facebook, twitter, 
bas.oostwouder@gmail.com

Wie ben je:
Ik ben Bas Oostwouder, 45 jaar 

opgegroeid in Nieuwkoop en woon 
nu al 17 jaar in Ter Aar. Ik werk als 

projectleider bij Vialis. In mijn vrije tijd ben ik 
vaak in en rond het zwembad bij Z.V. de Plas in Nieuwkoop 
te vinden, bijvoorbeeld tijdens waterpolotrainingen of als 
scheidsrechter bij jeugdwedstrijden. Ik zit graag op de 
racefiets en ben vrijwilliger bij triatlons en sportwedstrijden.

Ik zet mij (in de raad) in voor: 
Gelijke kansen voor iedereen: Wonen voor mensen met een 
kleinere beurs moet mogelijk blijven. Dat betekent zorgen voor 
voldoende huurwoningen en ‘goedkope’ woningen, en zo snel 
mogelijk bestaande huurwoningen isoleren. 

Door participatie moet iedereen mee kunnen doen!

Naam: Aat van Putten
Partij: VVD
Zo kunt u mij bereiken: op de 
website www.raadnieuwkoop.nl, 
onder samenstelling raad.

Wie ben je:
Ik ben Aat van Putten en woon 
vanaf 1982 in de prachtige en mooie 
gemeente Nieuwkoop. Een gemeente 
met vele prachtige kernen. Al jaren ben ik geïnteresseerd in 
vooral de plaatselijke politiek. Ik ben veel op en aan het water 
te vinden en sinds ik geopereerd ben aan m’n knie probeer ik 
ook weer steeds meer te wandelen. Misschien zelfs ook weer 
tennissen. 

Ik zet mij (in de raad) in voor:
Een nog betere en snellere dienstverlening. Meer ruimte 
geven aan initiatieven van onze inwoners en ondernemers, 
maar er ook daadwerkelijk iets mee doen. Een bruisend en 
sterk Reghthuysplein. Ruimtelijke ontwikkeling, waaronder het 
realiseren van betaalbare en passende woningen voor onze 
jeugd, maar zeker ook voor onze ouderen.
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WINNAARS FOTOWEDSTRIJD GROEN CIRKEL BIJENLANDSCHAP 
Veel bijenliefhebbers zijn er op uit getrokken om een mooie 
foto van een bij of bijenlandschap te maken. 

Tussen alle mooie inzendingen was het lastig kiezen, maar het 
is de jury gelukt de winnaars te kiezen. 
 

X-factor 
De jury beoordeelde de foto’s op technische kwaliteit, 
compositie, creativiteit en de X-factor. De foto van de drie 
prijswinnaars voldoen zeker aan deze eisen. Ze zijn mooi belicht 
en haarscherp, en hebben een mooie kleurstelling. Daarnaast 
maken ze mensen enthousiast iets te doen voor bijen.

De winnaars van de Fotowedstrijd 2022 Groene Cirkel Bijenlandschap zijn:

1e prijs: Ariena van Gelderen 
‘In het hart van de margriet’.

2e prijs: Monique Klein-Schiphorst 
‘Bijenparadijs’.

3e prijs: Sven Rodenburg
 ‘Van bloem tot honing’.

NIEUWE WATERTRANSPORTLEIDING IN TER AAR 
Om Ter Aar en omgeving ook in de toekomst van drinkwater 
te voorzien, vervangt aannemer van Gelder KLM in opdracht 
van Oasen een bestaande watertransportleiding. De nieuwe 
watertransportleiding wordt grotendeels aan de zuidkant van 
Ter Aar aangelegd, tussen het Windepad en de hoek van de 
Zevenhovenseweg met de Achttienkavelseweg. Oasen kan 
helaas niet voorkomen dat u tijdens de aanleg enige hinder 
ondervindt. 

Op de onderstaande plaatsen in Ter Aar kunt u 
verkeershinder verwachten:
• In week 33 (maandag 15 augustus) wordt gestart aan de 

Kerkweg met het aanbrengen van een ondergrondse boring. 
Hiervoor wordt de weg afgesloten ter hoogte van nummer 

54 voor doorgaand verkeer (fietsers en voetgangers 
kunnen wel passeren). Deze werkzaamheden duren naar 
verwachting tot week 37. 

• In week 37 tot 39 aan de Zevenhovenseweg vlakbij 
Achttienkavelseweg. 

• In week 31 tot 38 aan het Windepad ter hoogte van 
nummer 22 aan de Ringdijk.  

• Het Windepad is twee dagen afgesloten in week 37 
(woensdag 14 en donderdag 15 september) tussen Alphen 
aan den Rijn en Ringdijk voor al het doorgaand verkeer (ook 
fietsers en voetgangers). 

Soms wordt er nog iets geschoven in de planning. Rondom 
de locaties worden de verkeersmaatregelen met borden 
aangegeven.

Denk mee over verbeteren 
Nieuwveense- en Noordenseweg

Wij hebben in samenwerking met Royal HaskoningDHV 
twee schetsontwerpen opgesteld voor het opnieuw 
inrichten van de Nieuwveenseweg en Noordenseweg.  
Wij horen graag wat u van deze schetsontwerpen vindt 
en of u een voorkeur heeft voor een bepaalde variant.  
Uw mening als gebruikers, bewoners  en ondernemers 
van de Nieuwveenseweg en Noordenseweg helpt ons bij 
het maken keuze. Op www.nieuwkoop.nl/nieuwveenseweg 
vindt u meer informatie over de varianten en de daarbij 
horende afwegingen en kunt u uw voorkeur/opmerking 
achterlaten tot 30 augustus 2022.

BLIJF OP DE HOOGTE VAN BUYTEWECH-
NOORD EN LINDELAAN NIEUWKOOP 
Bij de bouwlocaties Buytewech-Noord en Lindelaan plaatsten we 
5 juli borden over de bouw. Wij houden u graag zo goed mogelijk 
op de hoogte van de werkzaamheden van beide projecten. Dit 
doen we onder andere via de BouwApp. In deze app leest u de 
laatste stand van zaken:
• Download de BouwApp gratis in de 

playstore van Google of de Appstore van 
Apple.

• Zoek het project Buytewech-Noord en/of 
Lindelaan

• Voeg het project toe aan uw favorieten. 
U krijgt een melding als we een update 
plaatsen.
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CRISISNOODOPVANG IN ZEVENHOVEN 

Er is sprake van een noodsituatie bij de opvang van asielzoekers. 
Het centraal Orgaan Asielzoekers (COA) heeft onvoldoende plaat-
sen beschikbaar om iedereen een bed, brood en bad te bieden. 
Op het moment slapen er zelfs mensen op stoelen of buiten. 
 
Daarom hebben alle 25 veiligheidsregio’s in Nederland de 
opdracht gekregen om per direct crisisnoodopvang te bieden. 
Nieuwkoop heeft vanuit de Veiligheidsregio Hollands Midden het 
verzoek gekregen om van 13 juli tot 1 oktober hiervoor sport- en 
evenementenhal De Vlijt in Zevenhoven beschikbaar te stellen. 
Net als de gemeente voelen de inwoners van Zevenhoven zich 
hierdoor overvallen. Dit heeft zich geuit in twee druk bezochte 
inwonersbijeenkomsten, met soms heftige emoties. Aan de ene 
kant een golf van empathie en medemenselijkheid en aan de 
andere kant inwoners die boos of ongerust zijn over wat er in het 
dorp gaat gebeuren en daar hun gevoelens over uiten.  
 
Zevenhoven voelt zich overvallen 
De veiligheid van de inwoners, mogelijke overlast en het bezig-
houden van de asielzoekers waren onder andere onderwerp van 
gesprek. Net als zorgen over de groepssamenstelling. Net als de 
gemeente voelen veel inwoners zich overvallen. De informatie 
naar inwoners kon helaas niet eerder dan 7 juli. Dinsdagavond 
5 juli heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio de gemeente 
verzocht De Vlijt beschikbaar te stellen voor opvang van maxi-
maal 75 personen tot uiterlijk 1 oktober. Woensdag 6 juli is er 
vanuit de veiligheidsregio een check gedaan op de locatie en in 
de middag is het besluit gevallen dat De Vlijt wordt ingezet. Nog 
diezelfde middag is de communicatie naar de inwoners in gang 
gezet. Wij blijven u informeren via onze website en social media. 
Op onze website vindt u de meest actuele informatie en geven 
we antwoord op de veelgestelde en nieuwe vragen. 
 
De groepssamenstelling is bekend 
Maandag 11 juli werd in de middag bekend dat te verwachten 
groep, zogeheten nareizigers zijn. Vluchtelingen die een ver-
blijfsvergunning hebben gekregen, kunnen binnen drie maanden 
gezinshereniging met hun man, vrouw en/of kinderen aanvragen. 
Zij worden nareizigers genoemd. Voor de samenstelling van de 
groep betekent dit dat wij vooral vrouwen of mannen met min-
derjarige kinderen gaan opvangen.
 
De Veiligheidsregio is projecteigenaar van deze crisisnoodopvang 
en is verantwoordelijk voor het organiseren van bed, bad, brood 
en beveiliging. De gemeente heeft een lokaal team beschikbaar, 
met kennis van de verenigingen en het vrijwilligersnetwerk, zodat 
er ook voldoende Bezigheid zal zijn. Dinsdag 12 juli konden direct 

omwonenden een kijkje nemen in de ingerichte sporthal, die 
vanaf 13 juli klaar moet zijn voor de opvang. 
 
Begeleiding en beveiliging
Zodra er daadwerkelijk mensen worden gehuisvest openen we 
een speciaal telefoonnummer dat 24/7 bereikbaar
is. Zie hiervoor onze website. Indien nodig kunt u de politie
bellen. De Veiligheidsregio zorgt voor dagelijkse begeleiding. 
Daarnaast zal er 24 uur per dag begeleiding/beveiliging aanwezig 
zijn vanuit een beveiligingsbedrijf dat hiermee ervaring heeft. Dit 
om de opvang voor zowel inwoners als nareizigers zo goed en 
veilig mogelijk te laten verlopen. De beveiligers zullen herkenbaar 
zijn. Om de opvanglocatie veilig en leefbaar te houden, hebben 
we  huisregels die iedereen moet naleven. Zo moet het onder 
andere tussen 22.00 en 8.00 uur rustig zijn, zodat iedereen 
ongestoord kan slapen. Als de huisregels worden overtreden, 
treffen we maatregelen. Strafbare feiten melden we altijd bij de 
politie. Mensen die meerdere malen overlast geven, worden 
verwijderd uit De Vlijt en onze gemeente. 

Opvang tot uiterlijk 1 oktober 2022 
De opvang in De Vlijt duurt tot uiterlijk 1 oktober. En wordt niet 
verlengd. Na 1 oktober zal De Vlijt binnen enkele dagen weer 
beschikbaar zijn voor de reguliere inwoners. Bij het ter perse 
gaan van deze editie Nieuwkoop Nieuws was nog niet bekend 
wanneer en hoeveel (maximaal 75) nareizigers er eventueel 
komen. We doen een beroep op ieders medemenselijkheid en 
waar mogelijk hulp om deze tijdelijke opvang met elkaar zo goed 
mogelijk te regelen. 

Wilt u helpen? 
We zijn blij om te horen dat er ook veel mensen zijn die willen 
meehelpen. Dat kan met goederen (speelgoed) en diensten zoals 
het helpen bij activiteiten. Wie ook wil helpen kan dat melden via 
een e-mail aan noodopvangdevlijt@nieuwkoop.nl. 

Waar kunt u terecht met vragen? 
Op onze website www.nieuwkoop.nl/
opvangasielzoekerszevenhoven staan antwoorden op de 
meest gestelde vragen. Goede kans dat u daar het antwoord 
op uw vraag meteen vindt. 

Nieuwe vragen kunt u op de volgende manier stellen:
- Per e-mail via: noodopvangdevlijt@nieuwkoop.nl
- Tijdens de wekelijkse inloopbijeenkomsten. Iedere 

dinsdag tot 1 oktober tussen 19.00 uur en 20.00 uur in 
het gemeentehuis in Nieuwveen. (bij het ter perse gaan 
van deze uitgave wordt nog gekeken of we dit naar 
Zevenhoven kunnen verplaatsen). 

- Telefonisch via 14 0172. U kunt vragen naar de teamleider 
Vastgoed.
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SCOOTMOBIELDAG OP 5 SEPTEMBER
Vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland 
(VVN) verzorgen op maandag 5 
september de jaarlijkse scootmobieldag. 
Dit jaar is deze trainingsdag in en bij 
het gemeentehuis te Nieuwveen. Wie 
gebruik maakt van een scootmobiel en/
of onzeker is over het gebruik van een 
dergelijk voertuig, 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 bij Anneke Rothuizen van het 
Platform Gehandicapten & Senioren in 
Nieuwkoop (PGSN), telefoonnummer 
0172 408001. Een mailtje sturen mag 
ook: anneke.rothuizen@gmail.com.

SUBSIDIEPLAFOND ACTIVITEITENSUBSIDIE 2023 VASTGESTELD 
Burgemeester en wethouders hebben 
het subsidieplafond 2023 voor 
structurele activiteiten vastgesteld 
op € 207.375,– en voor incidentele 
activiteiten op € 31.500,–. 

Wat is een subsidieplafond?
Een subsidieplafond is een maximaal 
bedrag wat beschikbaar is gesteld voor 
een bepaalde subsidie. Dit specifieke 
subsidieplafond stelde B&W voor 2023 
vast voor de structurele en incidentele 

activiteitensubsidies binnen de gemeente 
Nieuwkoop. Voor meer informatie over 
de verschillende subsidies binnen de 
gemeente Nieuwkoop kunt u op onze 
website terecht www.nieuwkoop.nl/
subsidies-sport-en-leefstijl.

SUBSIDIE ENERGIEBESPARENDE PRODUCTEN VERLENGD

Heeft u als huurder nog geen gebruik 
gemaakt van de subsidieregeling om 
eenmalig voor 70 euro eenvoudige 
energiebesparende producten te 
kopen, zoals LED-lampjes, radiatorfolie 
en buisisolatie? Dan kan dat nog tot 
31 december zolang er budget is 
(op=op). De einddatum van de regeling 
is namelijk verlengd. Het budget voor 

woningeigenaren is door het succes van 
de regeling al op. 
 
Hulp van onze energiecoaches 
Energie besparen is makkelijker dan 
u denkt. Ook met kleine maatregelen, 
zoals isolatiefolie voor uw radiatoren, 
merkt u al een verschil op uw 
energierekening. Als u het nu regelt, 
heeft u er straks, als het weer kouder 
wordt, meteen voordeel van. Heeft u 
geen idee wat u in uw situatie het beste 
kunt doen? Maak dan een afspraak met 
een van onze energiecoaches voor een 
gratis adviesgesprek. Zij lopen samen 
met u door uw woning en vertellen u 
wat u kunt doen. Ze kunnen meteen ook 

met u de energiebesparende producten 
online bestellen. Via de website van 
Gebiedscoöperatie Nieuwkoop (www.
gcnieuwkoop.nl/energiecoach) kunt 
u een afspraak inplannen met een 
energiecoach bij u in de buurt.
 
Samen met Duurzaam Bouwloket
Duurzaam Bouwloket helpt ons met het 
uitvoeren van de regeling.   
Op de website van Duurzaam Bouwloket 
(www.duurzaambouwloket.nl/
rrew-nieuwkoop):
 • Kunt u uw geld voor de gekochte 
producten terugvragen.
• Vindt u de links naar de webshops.
• Staat alle informatie over de regeling.

DEELNEMERS GEZOCHT VOOR STOPTOBER
Wij zijn op zoek naar inwoners die willen 
stoppen met roken en van plan zijn 
mee te doen aan Stoptober. Wilt u uw 
ervaringen met ons en inwoners van de 
gemeente delen? Bent u op zoek naar 
een extra stimulans om Stoptober vol te 
houden? Neem dan contact met ons op 
via communicatie@nieuwkoop.nl. 
Op 1 oktober start de campagne 
‘Stoptober’. Tijdens deze maand 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. 
Wat Stoptober succesvol maakt, is de 
positieve aanpak en de steun via de 

gratis app en het sociale netwerk. Samen 
stoppen is niet alleen leuker, het is met 
elkaar ook beter en langer vol te houden! 
Daarbij is de uitdaging goed te overzien. 
Lukt het om 28 dagen niet te roken, dan 
is de kans vijf keer meer om gestopt te 
blijven. Kijk op www.stoptober.nl voor 
meer informatie. 
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AANVRAGEN EVENEMENTEN & 
ACTIVITEITEN

Nieuwveen
Dorpsstraat 60 - Beachvolleybal 10 sep
Korteraar
Korteraarseweg 56A - Korteraars 
buurtfeest, 2-4 sep
Ter Aar
Ringdijk 20 - toestemming geluidhinder
Nieuwkoop
Standplaats markt - bloemen
Achttienkavels 6 - opstijgen en landen met 
paramotor
 
AFGEHANDELDE AANVRAGEN 
EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN

Langeraar
Braderie, 10 sep
Diverse wegen - wandelvierdaagse, 
13-16 sep 
Ter Aar
Lindenplein - standplaats gegrilde kip  
Lindenplein - open dag biljard Harago, 
17 sep
Plataanstraat - plaatsen springkussen 
31 jul
Aardamseweg naast nummer 3 - 4 nov - 
lichtjesavond
Diverse kernen 
Reclameborden van 22 aug t/m 4 sep - 
Korteraars Buurtfeest
Noorden
Hogedijk 6 - Op Hete Koole + schenken 
alcohol, 21-22 okt 
Woerdense Verlaat
Bosweg - standplaats snacks, 
Nieuwkoop
Waterleliestraat 57 - geluidhinder 23-7 
diverse wegen - halve marathon 
Nieuwkoop, 4 sep
Nieuwveen
Fly By op 24 sep - Red Ball Express

BESLUIT NUMMERAANDUIDING

Nieuwveen, Ampèrestraat 14, 14A, 28 en 30
Woerdense Verlaat, Bosweg 1A
Zevenhoven, Kousweg 2-1 

VERORDENINGEN EN REGELINGEN

Beleidsregels voor plaatsen voorwerpen 
op of aan de weg in strijd met de publieke 
functie van de weg
Gezondheidsbeleid 2021
Strategisch plan onderwijs en huisvesting 
voor het primair onderwijs
Toezicht- en Handhavingsbeleid 
kinderopvang

Verordening Regeling Reductie 
Energiegebruik Woningen 2021-2022
Vestiging voorkeursrecht
VVE-beleid 2020-2023 

VERKEERSBESLUITEN  

Reserveren parkeerplaats voor opladen 
elektrische auto’s Langeraarseweg t.h.v. 
De Strooplikker Langeraar.
Toekennen gehandicaptenparkeerplaats 
Esdoornpad (naast Essenlaan 39) Ter Aar

ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER 

Oostkanaalweg 32 Ter Aar - melding 
veranderen loonbedrijf

SLOOPMELDINGEN

Nieuwkoop
De Schepengaten 39 - verwijderen asbest
J. van der Haarpark 6 - verwijderen asbest
Nieuwveenseweg 29A - slopen woning
Nieuwveen
A.H. Kooistrastraat 25 - verwijderen asbest
Langeraar
F.J. Nuijensstraat 1 - verwijderen asbest
Langeraarseweg 89 - verwijderen asbest
Ter Aar
Zevenhovenseweg 13 - verwijderen 
asbest
Zevenhoven
Ambachtsgaarde 3 - verwijderen asbest
Dorpsstraat 77 - slopen woning
Kade 21B - verwijderen asbest

AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

Nieuwkoop
Achterweg 34 - uitbouw en dakopbouw
Dorpsstraat 88 - plaatsen hek
Lindelaan 7 - vervangen voorgevel en 
realiseren uitrit
Nieuwveenseweg 29A - aanbrengen 
voorbelasting
NKP A9036 - realiseren Ruygeborg II fase I
Zuideinde 36C - bouw woning met 
bijgebouw
Zuideinde 36H - verbouw woning
Korteraar
Korteraarseweg 55B - plaatsen woonunits
Ter Aar
Bij Meester Jonkerpad scholencomplex – 
bouw 2 x 21 woningen
Hogedijk 1A - bouw schuur
Oostkanaalweg naast 28A - ged. 
vervangen kassen
Woerdense Verlaat
Uitweg 30 - plaatsen depot

Zevenhoven
Kade 21B - plaatsen beschoeiing
Molenweg 9A - plaatsen 2 chalets
Park Kromme Mijdrecht 41 - bouw schuur

VOORGENOMEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

2e fase restaureren, verbouwen 
uitbreiden De Hollandsche Leeuw 
Dorpsstraat 75, Nieuwkoop

AFGEHANDELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

Nieuwkoop
De Geitenkamp 6 - plaatsen kozijn
Lindelaan 2A - plaatsen marketingbord
Nieuwveenseweg 29A - plaatsen 
handelsreclame
Nieuwveenseweg naast 29A - vervangen 
brugdek
Zuideinde 33 - restaureren deuren en 
kozijnen
Nieuwveen
Ampèrestraat 14,14A, 28 en 30 - bouw 
bedrijfsverzamelgebouw
Muggenlaan 14 - vervangen waterleiding
Schoterpark 35 - bouw aanbouw en 
garage
Noorden
Voorweg 38 - vervangen rieten dak door 
schroefdak
Voorweg 6 - realiseren overkapping
Hyacintlaan 27 - plaatsen dakopbouw op 
garage
Voorweg 123 - bouwrijp maken omgeving 
voor bouw 10 woningen 
Korteraar
Korteraarseweg 86 - graven sloot
Korteraarseweg 53E - plaatsen twee 
dakkapellen 
Langeraar
Rietkade Wilgenkade Distelkade en 
Graskade - plaatsen landhekken en 
bruggen
Ter Aar
Smidskade 5 - plaatsen aanlegsteiger
Westkanaalweg 96 - plaatsen verrijdbare 
stacaravan geweigerd
Woerdense Verlaat
Bosweg 1A - plaatsen noodwoning
Zevenhoven
Kousweg 2 - verbouw berging tot 
zorgwoning
Tussen Kade 1 en 3 - aanleggen 
betonplaten
Zuideinde 24 - aanbrengen dakisolatie pv 
panelen en warmtepomp

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 
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Op 29 juni was de laatste 
spelletjesmiddag van Soos Aardam 
in de kantine van T.A.V.V. Na 57 jaar 
komt er een einde aan de gezellige 
activiteiten omdat er geen opvolgers 
meer zijn voor het bestuur. De 
bestuursleden kregen een bloemetje 
en de aanwezigen genoten van 
zelfgemaakte soep en pannenkoeken.

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 
onze handhavers (BOA). 
 
Wonen, werken en spelen in een veilige 
en leefbare gemeente, dat willen we 
toch allemaal? Maar waar zouden we 
zijn zonder regels, wetten en afspraken. 
Wat als u, uw auto overal mag parkeren, 
hondenpoep niet meer opgeruimd hoeft 
te worden en u afval gewoon op straat 
mag gooien?  Daarom zijn er regels, 
de meeste mensen houden zich daar 
ook netjes aan, als de normaalste zaak 
van de wereld. Toch gebeurt dat niet 
altijd vanzelf. Vanuit de gemeente zijn 
wij verplicht om een oogje in het zeil 
te houden en ervoor te zorgen dat de 
afspraken die we met elkaar hebben 
gemaakt ook worden nageleefd. 
 
Dat is precies de reden waarom onze 
handhavers veelal op straat te vinden 
zijn. Zo kunnen zij waar mogelijk 
ingrijpen bij overlast en meldingen/
klachten om te voorkomen dat situaties 

dreigen uit de hand te lopen. Denk 
bijvoorbeeld aan de aanpak van 
kleine ergernissen, zoals zwerfvuil, 
vandalisme, foutgeparkeerde auto’s of 
andere vormen van overlast. Maar ook 
andere regels die te maken hebben 
met de fysieke omgeving, denk aan: 
bouwen, slopen, openbare ruimte en 
verschillende verordeningen zoals de 
Apv (Algemene plaatselijke verordening), 
vaartoezicht, horeca, evenementen 
en adresonderzoeken vallen onder de 
taken van team toezicht en handhaving. 

Door hun aanwezigheid, heeft de 
politie meer tijd voor andere taken 
en net als de politie mogen onze 
handhavers sancties opleggen. Sancties 
zijn er in meerdere vormen. Van een 
waarschuwing tot een bekeuring, 
van een last onder dwangsom tot 
intrekking van een vergunning, Van een 
gebiedsverbod tot een sluiting. Welke 
sanctie kan worden opgelegd hangt van 
de soort overtreding af. Volgende keer 
nemen onze handhavers u mee op pad 
in de gemeente.

BEN JE BOB?
De zomer is begonnen en na de 
afgelopen tijd dat we vooral afstand 
hielden en binnen bleven, kunnen we nu 
nog meer genieten van het mooie weer 
en goed gezelschap. Goed gezelschap 
combineren we vaak ook met lekker 
eten en drinken: een festival, feestje, 
borrel, BBQ of een derde helft.
 
Maar laten we niet vergeten dat we ook 
allemaal weer veilig thuis willen komen, 
dus vooraf het BOB overleg! Gemiddeld 
komen er elk jaar zo’n 75 tot 140 
mensen om vanwege alcoholgebruik in 
het verkeer. 
 
Alcoholgebruik heeft effect op het 
rijgedrag: de waarneming wordt minder, 
het besturen gaat minder goed en de 
reactiesnelheid neemt af. Je overschat je 
eigen mogelijkheden én onderschat de 
risico’s. In Nederland mag een automobilist, 
(brom- en snor)fietser maximaal 0,5 

promille alcohol in zijn bloed hebben 
tijdens deelname aan het verkeer. Dit 
promillage bereiken mannen na het 
drinken van ongeveer 2 glazen alcohol 
binnen een uur, vrouwen al bij iets minder. 
 
Voor beginnend automobilisten (korter 
dan 5 jaar in het bezit van een rijbewijs) 
en beginnende brom- en snorfietsers 
(korter dan 7 jaar) geldt een maximum 
bloedalcoholgehalte van 0,2 promille. 
Dit promillage bereiken mannen na het 
drinken van ongeveer 1 glas alcohol binnen 
een uur, vrouwen al na minder dan 1 glas. 

En vergeet ook niet: rijden onder invloed is 
geen overtreding maar een misdrijf. 
Blijf veilig, rij nuchter, spreek af wie de 
BOB is! BOB = 0,0% op, zeg het hardop!
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