
WARM WELKOM 
Bij het schrijven van deze tekst (25 juli) verblijven iets 
minder dan 70 nareizigers in sport- en evenementhal 
De Vlijt in Zevenhoven. Zo’n 50 van de 70 personen zijn 
minderjarige kinderen. De Vlijt gebruiken als tijdelijke 
crisisnoodopvanglocatie kwam zowel voor de gemeente 
als de inwoners onverwacht. Na twee drukbezochte 
inwonersbijeenkomsten en een inloop in De Vlijt om een kijkje 
te nemen zijn er mooie samenwerkingen ontstaan. Het ‘bed, 
bad en brood’ was snel geregeld en valt onder de regie van 
de Veiligheidsregio Hollands Midden. Het organiseren van de 
‘bezigheden, begeleiding en onderwijs’ is een uitdaging voor 
de gemeente. Het is in ieders belang dat de mensen in de 
noodopvang ook wat toe doen hebben. 

Fietsen, sport, spel en scholing

Tijdens de eerste inloopbijeenkomsten meldden zich al 
vrijwilligers aan om mee te helpen. Inmiddels zijn er meer 
dan twintig vrijwilligers actief met het organiseren van allerlei 
activiteiten. Zo fietst men in de omgeving en wie niet kan 
fietsen krijgt fietsles. Op het sportveld bij SV Zevenhoven 
wordt regelmatig een balletje getrapt, maar ook dichtbij in 
de speeltuintjes is men druk met sport en spel. Mede dankzij 
het mooie weer gebeurt het meeste lekker buiten en sloot 
een groepje kinderen aan bij de waterspelen in de Boomhut 
in Ter Aar. Maar binnen gebeurt er ook heel wat. Grote pret 
met bijvoorbeeld het spel Twister. Wie creatief wil zijn, kan 
zich uitleven bij weer andere vrijwilligers. Kinderen maakten 
al armbandjes en tekeningen. Enkele vrijwilligers van de 

Participatie Academie hebben het plan om op een locatie 
buiten De Vlijt te koken met de aanwezige vrouwen. 

Zowel de volwassenen als de kinderen zijn sinds kort in 
Nederland en moeten de Nederlandse taal daardoor nog 
leren. Daar willen we zo snel mogelijk mee starten. Vrijwilligers 
geven nu al taalles in De Vlijt. Na de zomervakantie regelen 
we scholing en krijgen de leerplichtige kinderen onderwijs.
Het is enorm fijn om te merken dat, ondanks dit een hele 
opgave is, de buurt meeleeft. Zo bracht een lieve buurtgenoot 
op een warme middag spontaan ijsjes. En helpt de buurt met 
goederen en diensten die nodig zijn.

Vragen
Wie vragen heeft, kan ons op verschillende manieren 
benaderen. Er is een wekelijks inloopspreekuur op dinsdag 
19.00 tot 20.00 uur in IKC De Diamant in Zevenhoven. U kunt 
uw vragen ook telefonisch stellen via 14 0172. Daarnaast is er 
een speciaal nummer dat 24/7 bereikbaar is.

U vindt alle informatie op onze website 
www.nieuwkoop.nl/opvangasielzoekerszevenhoven. Daar 
vindt u ook de antwoorden op de meest gestelde vragen. 
Goede kans dat u daar het antwoord op uw vraag meteen 
al vindt. Wie ook wil meehelpen kan zich aanmelden via: 
noodopvangdevlijt@nieuwkoop.nl. Via dit e-mailadres kunt u 
ook vragen stellen.

De opvang in De Vlijt duurt tot uiterlijk 1 oktober en wordt niet 
verlengd. Na 1 oktober zorgen we dat De Vlijt zo snel mogelijk 
weer beschikbaar is voor de reguliere inwoners.
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Een klein gebaar kan

het verschil maken.

Wie stuur jij een kaartje
vanaf je vakantieadres?

Aah, de zomervakantie. Is het niet heerlijk? Ja! Maar niet voor iedereen. Meer dan de helft van 
alle 75-plussers voelt zich namelijk weleens eenzaam. En zeker als hun naasten op vakantie zijn. 
Ken je zo iemand? Stuur hem of haar dan een kaartje, foto of berichtje vanaf je vakantieadres. 
Dat wordt gewaardeerd, zo’n klein gebaar. En kan het verschil maken. Wil je weten wat je nog 
meer kunt doen tegen eenzaamheid? Je leest het op eentegeneenzaamheid.nl.

Boost Your Digital 
Business

Tuinmetamorfose Fotowedstrijd insecten Voorkom eenzaamheid HogeNood
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Plant een zaadje bij de 
buren
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 COLOFON
 GEMEENTE NIEUWKOOP

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

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

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

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

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

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.

MASTERCLASS ONLINE 
RECRUITMENT VOOR ONDERNEMERS 

Donderdag 15 september van 16.00 tot 
17.30 uur is er bij iFlow in Alphen aan 
den Rijn een gratis masterclass online 
recruitment voor ondernemers. De 
tekorten op de arbeidsmarkt zorgen 
ervoor dat het werven van goed 
personeel steeds meer creativiteit 
en tijd vergt. Het plaatsen van een 
vacature in de lokale krant is geen 
garantie meer op succes. Tegenwoordig 
vinden wij ons personeel vooral online. 
Welke online middelen zijn er, hoe 
zet je deze in en hoe zorg je ervoor 
dat dit echt succesvol wordt? Twee 
experts delen de geheimen van hun 
vak op 15 september. Aanmelden kan 
via boostyourdigitalbusiness.nl. De 
masterclasses die al geweest zijn, kunt u 
ook terugkijken op deze website.

Wilt u na de sessie een expert die 
u binnen uw eigen bedrijf helpt om 
de vervolgstappen op het gebied 
van online recruitment te zetten? 
Dan kunt u gebruik maken van de 
digitaliseringsvoucher om een lokale 
expert in te huren. Meer informatie 
over de voucher vindt u ook op 
boostyourdigitalbusiness.nl. 

De masterclass is onderdeel van Boost 
Your Digital Business. ‘Boost Your 
Digital Business’ is een programma dat 

ondernemers in de Rijn- en Veenstreek 
stimuleert om aan de slag te gaan met 
digitalisering en door te groeien naar 
de toekomst. Het programma is een 
initiatief van de gemeenten Alphen aan 
den Rijn, Nieuwkoop, Kaag en Braassem, 
de ondernemersverenigingen VOA, VON, 
OVKB, de Economic Development Board 
Alphen aan den Rijn (EDBA) en VNO-NCW 
West en wordt uitgevoerd met steun 
van de provincie Zuid-Holland.
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ZOMERRUBRIEK: RAADSLEDEN STELLEN ZICH VOOR 
Naam: Jop van der Pijl

Partij: D66 
Zo kunt u mij bereiken: 
Instagram: @jopvanderpijl, 

mail: Jop@D66Nieuwkoop.nl 

Wie ben je: 
Ik ben Jop van der Pijl, 22 jaar oud en ik woon op de dijk 
tussen Zevenhoven en Noordeinde. Ik studeer bestuurskunde 

en ben als vrijwilliger actief bij de basketbalvereniging Novo 
Stars in Nieuwkoop. 

Ik zet mij (in de raad) in voor: 
Het behouden en (waar aangetast) herstellen van het 
vertrouwen van inwoners in de (gemeente)politiek.

Ik vind het daarom belangrijk om voortdurend met inwoners, 
ondernemers en organisaties in gesprek te gaan.

Naam: Rik van Trigt
Partij: VVD Nieuwkoop
Zo kunt u mij bereiken: 
Facebook, LinkedIn 

en via de griffier 

Wie ben je: 
Ik ben Rik en woon mijn hele leven al in de mooie gemeente 
Nieuwkoop. Naast VVD raadslid ben ik in het dagelijks leven 
Sportofficier Defensie en NTB Bondscoach Lange Afstand. 

In mijn vrije tijd ben ik graag zwemmend, fietsend of 
hardlopend ‘in de polder’. Ook varen met mijn sloepje en 
tuinieren vind ik prettig om te doen.

Ik zet mij (in de raad) in voor:
Ik zet mij in de raad in voor Gezondheid, Welzijn en Sport in 
de breedste zin waarbij preventie zeker de aandacht heeft. 

Openbare Orde en Veiligheid zijn ook speerpunten van mij 
waarvoor ik mij de komende jaren voor 100% zal inzetten.

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

NIEUWS 
UIT DE 
RAAD

Naam: Lizet Keijzers
Partij: Samen Beter Nieuwkoop
Zo kunt u mij bereiken: 
lizetkeyzers@hotmail.com en via Linked-in, 

Facebook/Insta & Twitter

Wie ben je:
Lizet Keijzers, 56 jaar, ik woon in Noordeinde en werk in 
Bodegraven-Reeuwijk. Vaak ‘in beweging’ op de fiets, in het 
zwembad, wandelend en tennissend. Sinds 2014 raadslid, en 
daarom vaak onder de mensen en in het gemeentehuis.

Ik zet mij (in de raad) in voor:
Ik zet mij (in de raad) in voor gedragen besluiten en goede 
samenwerking van gemeente met inwoners, organisaties en 
ondernemers. 

Ieder vult elkaar in zijn/haar rol aan, want: samen weten en 
kunnen we meer. 
Dossiers op grote landelijke vraagstukken waar we ook in 
onze gemeente veel omzien naar hebben zoals woningbouw, 
energie, immigratie, landbouw en gezondheid & sport zijn 
mijn grootste prioriteit.

HOE WETEN RAADSLEDEN WAT ER SPEELT IN DE GEMEENTE?
De gekozen raadsleden vertegenwoordigen de inwoners van 
de gemeente Nieuwkoop. De raadsleden gaan vaak in gesprek 
met inwoners en met organisaties om te horen wat er speelt. 
U kunt altijd contact met hen opnemen; de contactgegevens 
staan op www.raadnieuwkoop.nl onder ‘samenstelling raad’. 
Er zijn ook andere, meer formele, manieren om, als inwoner 

van de gemeente, invloed uit te oefenen. U kunt een brief 
schrijven, inspreken bij een vergadering, een petitie aanbieden 
of raadsleden uitnodigen om eens te komen kijken. 

Wilt u daar meer over weten kijk dan op 
www.raadnieuwkoop.nl onder ‘contact’.
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BESTEMMINGSPLAN ‘TOCHTPAD NOORDEINDE’ EN 
‘TEYLERSPARK FASE 2’ TER INZAGE 
Er is een grote behoefte aan betaalbare 
woningen. Aan het Tochtpad in 
Noordeinde willen we 42 woningen 
bouwen voor starters, jongeren en 
ouderen. In het Teylerspark in Nieuwveen 
komen circa 61 koopwoningen voor 
jongeren en starters. 

Om de bouw van deze woningen mogelijk 
te maken stelde de gemeenteraad 23 
juni het stedenbouwkundig plan en 
het bestemmingsplan van Tochtpad 

Noordeinde, én het bestemmingsplan van 
Teylerspark fase 2 vast. 

Inzage 
Beide bestemmingsplannen zijn tot en 
met donderdag 1 september 2022 in te 
zien. 

U kunt de plannen bekijken op 
www.ruimtelijkeplannen.nl of bij het Klant 
Contact Centrum in het gemeentehuis in 
Nieuwveen.

Beroep 
Niet eens met het bestemmingsplan? 
Voor beide bestemmingsplannen geldt 
dat u tot en met donderdag 1 september 
2022 beroep kunt instellen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. Als er geen beroep wordt ingesteld, 
treedt het bestemmingsplan in werking op 
2 september 2022. Meer informatie over 
beide projecten vindt u op: 
www.nieuwkoop.nl/tochtpad-noordeinde 
en www.nieuwkoop.nl/teylerspark.

DEEL UW MOOISTE FOTO VAN EEN INSECT EN WIN! 
Stuur een foto in voor onze fotowedstrijd 
met het thema insecten en maak kans op 
leuke prijzen! 

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 
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. 

Wat kunt u winnen? 
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 euro 
voor planten en een insectenhotel.
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TUINMETAMORFOSE IN NIEUWKOOP 14 AUGUSTUS 
OP TELEVISIE! 

In samenwerking met het 
televisieprogramma ‘Lodewijks Groene 
Geluk’ gaven we in het voorjaar een 
gratis tuinmetamorfose weg. Annemijn 
Haak uit Nieuwkoop is de gelukkige 
winnaar. De tuinmetamorfose is van 
A tot Z vastgelegd en te bekijken op 

zondag 14 augustus om 17.30 uur op 
RTL 4. Naast Lodewijk Hoekstra en 
Helga van Leur komt ook wethouder 
Antoinette Ingwersen in beeld om te 
vertellen over het belang van een 
groene tuin. 
 
Op dinsdag 7 juni is de betegelde 
tuin omgetoverd tot een sfeervolle 
tuin met mooie bloemen en planten. 
De tuin is een voorbeeld van hoe u 
op een eenvoudige manier uw tuin 
klimaatvriendelijk kunt inrichten. Veel 
kijkplezier! Wilt u alvast inspiratie 
opdoen voor een groene tuin of balkon? 
Bekijk onze tips op www.duurzaam-
nieuwkoop.nl/steenbreek.



ZONNEBLOEMWEDSTRIJD: DE TUSSENSTAND
We zien al veel mooie en grote 
zonnebloemen voorbijkomen! Hoe 
gaat het met uw zonnebloem? Post 
op Facebook en/of Instagram met 
#zonnebloemnieuwkoop en vertel ons 
de tussenstand. 

Geen social media account? U kunt ook 
meedoen door uw reactie te mailen 
naar duurzaam@nieuwkoop.nl met als 
onderwerp #ZonnebloemNieuwkoop. 
Als u meedoet, gaat u akkoord dat we 
uw foto’s mogen gebruiken op onze 
gemeentelijke kanalen. 

Alle zonnebloemen hebben nog genoeg 
tijd om te groeien! De definitieve lengte 
(van de steel) van uw zonnebloem 
horen we graag uiterlijk zondag 4 
september via duurzaam@nieuwkoop.nl.

Zonnebloem van
Louise Jansen: 297 cm.

Zonnebloem van
Laura van Velzen: 284 cm.

Zonnebloem van
Faye Koster: 251 cm. 

Kijk voor meer informatie over de zonnebloemwedstrijd op: 
www.nieuwkoop.nl/zonnebloemwedstrijd.
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PLANT EEN ZAADJE BIJ DE BUREN

DEEL TIPS VOOR EEN KLIMAATVRIENDELIJKE TUIN 
MET BUURTBEWONERS

Is uw tuin klaar voor een hoosbui of 
een warme zomerdag? Buurtbewoners 
nemen graag een kijkje bij een 
voorbeeldtuin! Laat uw regenton, 
insectenhotel of bloemperk zien op 
www.tuinenklimaatroute.nl.
 
Bij de Nationale Tuin & Klimaat Route 
kunnen mensen ideeën opdoen 
bij tuinen in de buurt. Door de 
composthoop en insectvriendelijke 
planten in uw tuin te laten zien op de 
website, inspireert u andere inwoners 

om zelf ook aan de slag te gaan. Met 
mooie voorbeelden en handige tips, 
vliegen de bijen straks van tuin-naar-
tuin!
 
Een groen welkom
Vindt u het ook leuk om uw tuin of 
balkon open te stellen voor mensen 
uit de buurt? Dat kan op zaterdag 3 
& 10 september tijdens de Nationale 
Tuin & Klimaat Route. Alle tuinbezitters 
op het platform kunnen zelf aangeven 
of zij bezoekers willen ontvangen.  

Bezoekers schrijven zich van tevoren in 
voor een bezoek, zodat u weet wie u 
kunt verwachten.
 
Plantje voor aanmelders uit onze 
gemeente
Door voorbeeldtuinen en projecten 
zichtbaar te maken op het platform, 
willen wij u inspireren om zelf ook 
aan de slag te gaan in de tuin. Iedere 
tuinbezitter uit de gemeente Nieuwkoop 
die zijn of haar tuin aanmeldt vóór 
september, krijgt daarom een plantje als 
welkomstcadeau. 

Doet u ook mee? Aanmelden kan via 
www.tuinenklimaatroute.nl.



IEDER KIND VERDIENT EEN VERJAARDAG 

Voor ruim 61.000 kinderen in 
Nederland is een verjaardag met 
cadeaus, slingers en wat lekkers niet 
vanzelfsprekend. Stichting Jarige 
Job trakteert deze kinderen op een 
onvergetelijke verjaardag. Zij krijgen een 
verjaardagsbox vol met versiering, iets 
lekkers voor bij de koffie/limonade en 
natuurlijk een verjaardagscadeau.  
 
Heeft u een laag inkomen en wilt u een 
verjaardagsbox aanvragen voor uw kind? 

Dat kan via www.elkkinddoetmee.nl/
nieuwkoop. Heeft u hulp nodig bij het 
indienen van een aanvraag? Maak dan 
een afspraak met het Centrum voor 
Jeugd en Gezin in Nieuwkoop via 
cjg@nieuwkoop.nl of 088-254 2384. 

Let op!
Vraag de verjaardagsbox ruim zes 
weken voor de verjaardag aan. Op de 
website www.elkkinddoetmee.nl vindt u 
meer informatie over de voorwaarden.

EEN BIJDRAGE IN 
DE SCHOOLKOSTEN
Kinderen kosten veel geld, vooral als 
ze naar school gaan. Stichting Leergeld 
ondersteunt gezinnen met een laag 
inkomen en schoolgaande kinderen van 4 
tot 18 jaar door het betalen van bepaalde 
kosten. In deze gezinnen is vaak niet 
genoeg geld om (school)kosten te betalen. 
Denk hierbij aan een computer, een fiets 
of schoolspullen.
 
Stichting Leergeld geeft geen geld, maar 
verstrekt de (school)spullen in natura of in 
de vorm van een tegoedpas. Voor meer 
informatie en/of het indienen van een 
aanvraag gaat u naar 
www.elkkinddoetmee.nl/nieuwkoop.
Heeft u hulp nodig bij het indienen van 
een aanvraag? Een medewerker van het 
Centrum voor Jeugd en Gezin helpt u 
graag. Maak een afspraak via 
cjg@nieuwkoop.nl.

WAT DOET U TEGEN EENZAAMHEID? 

Eenzaamheid komt veel voor in 
Nederland 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 werkeloos 
worden en mensen die gaan scheiden 
of een dierbare verliezen kunnen zich 
eenzaam voelen. 
 
Cursus Creatief Leven
Als u zich eenzaam voelt is er de 
cursus ‘Creatief Leven’. Een cursus om 

eenzaamheid aan te pakken. Via lessen 
en opdrachten werkt u aan uw eigen 
nieuwe toekomst. De cursus maakt u 
bewust van de mogelijkheden en biedt 
nieuwe inzichten. U ontdekt niet alleen 
meer over uzelf, u zet ook stappen 
die nodig zijn voor een fijner leven. De 
cursus levert gegarandeerd kennis en 
vaardigheden op waar u de rest van het 
leven plezier van heeft.
 
Creatief Leven is ontwikkeld om 
gegeven te worden in groepsverband, 
onder begeleiding van speciaal 
opgeleide trainers. Deskundigen die u 
eventueel kunnen doorverwijzen, mocht 
dat nodig zijn. 
 
• Bent u niet helemaal blij en tevreden 

met uw relaties?
• Voelt u zich te vaak eenzaam?
• Zou u andere of betere (of meer) 

vrienden willen?
• Bent u niet helemaal gelukkig met hoe 

het nu is?
• Wilt u daar verandering in brengen, 

maar weet u niet hoe?
Kom dan naar de informatiebijeenkomst 
om te horen of deze plezierige, 
leerzame cursus bij u past.

Informatiebijeenkomst:
Voor wie: inwoners van de gemeente 

Nieuwkoop
Datum:  dinsdag 23 augustus 2022
Tijd:  14.00- 15.30 uur   
Locatie:  Achterweg 2B, Nieuwkoop
 
Wilt u eerst meer informatie? Neem dan 
contact op met Mathilde Norg door te 
mailen naar goedleven@nieuwkoop.nl.
De cursus kost €25,–.

Een klein gebaar kan

het verschil maken.

Wie stuur jij een kaartje
vanaf je vakantieadres?

Aah, de zomervakantie. Is het niet heerlijk? Ja! Maar niet voor iedereen. Meer dan de helft van 
alle 75-plussers voelt zich namelijk weleens eenzaam. En zeker als hun naasten op vakantie zijn. 
Ken je zo iemand? Stuur hem of haar dan een kaartje, foto of berichtje vanaf je vakantieadres. 
Dat wordt gewaardeerd, zo’n klein gebaar. En kan het verschil maken. Wil je weten wat je nog 
meer kunt doen tegen eenzaamheid? Je leest het op eentegeneenzaamheid.nl.
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AANVRAGEN EVENEMENTEN & 
ACTIVITEITEN

Nieuwkoop
Maarten Freeke Wije 2 (kinder) 
kledingbeurs, 1 okt  
Nieuwveen
Dorpsstraat 60 - Beachvolleybal schenken 
alcohol 10 sep 

AFGEHANDELDE AANVRAGEN 
EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN

Langeraar
Altiorplein - Kermis, 25-28 aug + schenken 
alcohol + muziekfeest, 24-28 aug
Ter Aar
Ringdijk 20 geluidhinder 18 jul/9 sep 
Nieuwkoop 
standplaats markt - bloemen
Achttienkavels 6 - opstijgen en landen met 
paramotor 
Meijepad 4 - zwemsponsoractie, 11 sep 

AFGEHANDELDE AANVRAAG 
NUMMERAANDUIDING

Ter Aar
Geerweg 85
Paradijsweg 40A
Paradijsweg 68A
Aalscholverlaan 52-92
Oostkanaalweg 30 
Woerdense Verlaat
Bosweg 1A
Nieuwkoop
Nieuwveenseweg 29A - intrekken 

VERORDENINGEN EN REGELINGEN
Beleidsregel ‘beoordeling en 
vergunningverlening’
Besluit mandaat uitvraag subsidieregeling 
Opvang 2023-2029 Rijnstreek

BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP)
Voorgenomen opname gegevens vertrek
Ter Aar 
de heer Andris Šillers
de heer Cristian Bejinariu 
de heer Ionut Cotovanu
de heer Marcin Józefiak
de heer Roman Bartoš
de heer Sandu Cîntiuc
de heer Stanislav Pekár
de heer Tomáš Kapusta
de heer Tomasz Krzeminski
mevrouw Oktawia Anna Kurcz 
Nieuwveen 
de heer Mohamed Jama 

Beschikking opname gegevens vertrek
Nieuwveen
mevrouw Amina Jamaac, en kinderen 
Suhayb Jama, Yasir Jama, Yusra Jama, 
Sakaria Jamal Lamaac 

MILIEUPUBLICATIES 
Besluit Wet geluidhinder - 
Bestemmingsplan Teylerspark fase 2 
Nieuwveen
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer - 
tegenover Kerkstraat 56 Nieuwveen

BESTEMMINGSPLANNEN
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Teylerspark 
fase 2’
Vastgesteld bestemmingsplan Tochtpad 
Noordeinde

SLOOPMELDINGEN
Zevenhoven 
Hogedijk 35 - slopen 4 stallen
Langeraar 
Langeraarseweg 125 - verwijdering asbest
Langeraarseweg 127 - verwijderen asbest 
Papenveer 
Paradijsweg 2 - verwijderen 
asbesthoudende geveldelen kas
Paradijsweg 36 - slopen kas en 
verwijderen asbest
Paradijsweg 2 - slopen buitengevel en 
verwijderen asbest
Ter Aar 
Harsweg 34 - slopen binneninrichting 
showroom en delen van gevels

AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

Woerdense Verlaat 
Bosweg 1A - bouw eenlaagse woning
Nieuwkoop 
Dorpsstraat 127 - plaatsen HR++ glas in 
monumentaal pand
De Meije 
Meije 318 - plaatsen palen onder terras en 
plankier over beschoeiing bij woonboot
Ter Aar 
Oostkanaalkade 13 - bouw woning
Rietveen 2 - plaatsen raam

VOORGENOMEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

Voorgenomen weigering 
omgevingsvergunning 
Tussen Paradijsweg 78 en 80 in Ter Aar 
(Kern Papenveer) het vervangen van een 
bestaande tunnelkas naar een glas kas

VERLENGING BESLISTERMIJN 
OMGEVINGSVERGUNNING

Nieuwkoop - rotonde nabij Industrieweg - 
ontsluiting Buytewech-Noord
Ter Aar - Oostkanaalweg 30C - bouw 
woning met berging
Woerdense Verlaat - Uitweg 30 - brug

AFGEHANDELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

Nieuwkoop
N231 nabij de rotonde t.h.v. Industrieweg - 
aanbrengen voorbelasting
Dorpsstraat 88 - plaatsen hek
De Regenboog 70 - plaatsen dakkapel 
naast Nieuwveenseweg 29 - kap twee 
bomen 
Noorden
Voorweg 2 - vervangen boothuis
Simon van Capelweg 153 - gevelreclame
Simon van Capelweg 68E - plaatsen 
scootsafe 
Langeraar
nabij Geerweg 10C - vervangen fietsbrug
van Wassenaerstraat 48 - nokverhoging en 
dakopbouw 
Ter Aar
Hoogerheijdestraat 20 - gelijktrekken 
kozijnen
Smidskade tussen 9 en 9A - plaatsen 
steiger
Westkanaalweg 6 - vergroten bijgebouw
Aalscholverlaan 52 t/m 92 (nabij Meester 
Jonkerpad) - bouw Futurahuis met 20 
zorgunits 
Bosveen 13 - bouw fietsenberging 
Oostkanaalkade 6 - plaatsen steiger
Oostkanaalweg 30 - bouw tijdelijke 
noodwoning
Papenveer
Paradijsweg 40A - bouw woning 
Paradijsweg 68A - plaatsen tijdelijke 
noodwoning 
Paradijsweg 2 - verwijderen 
asbesthoudende delen kas - ingetrokken
Korteraar 
Korteraarseweg 46C - vergroten woning en 
wijzigen kozijnen
Korteraarseweg 46D - aanbouw en wijzigen 
kozijnen 
Zevenhoven
Zuideinde 11A - bouw woning - ingetrokken
Schoterstraat 12 - twee dakkapellen en 
goot- en nokverhoging woning 
Woerdense Verlaat 
Bosweg 1A - bouw woning
Nieuwveen
Blokland 42 - plaatsen hekwerk met 
toegangspoort

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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HOGENOOD
Met de HogeNood app vindt u met 
uw smartphone het dichtstbijzijnde 
toegankelijke toilet. Handig als u 
bijvoorbeeld tijdens het winkelen of 
fietsen in een vreemde omgeving 
plotseling naar het toilet moet. De 
HogeNood app geeft de route aan en 
laat zien welke voorzieningen er zijn. 
Ook de in onze gemeente aanwezige 
toiletten staan in de app.
 
Nieuwkoop:
• ProMove, centrum voor bewegen en 

gezond, Kennedyplein.
• Dorpsboerderij Nieuwkoop, Kennedyplein.
• Restaria Plein 21, Reghthuysplein.
• Bij Rijk, Fashion & Food, Dorpsstraat.
• Zwembad De Wel, Julianastraat.
• Maas Autogroep, Nieuwveenseweg.
• De Suikerhoeve, Noordenseweg.
• Openbaar toilet Strand Zomer, 

Meijepad.

• Openbaar toilet Brampjesgat, 
Nieuwkoopse Plassen.

• Openbaar toilet Geitenkamp, 
Nieuwkoopse Plassen.

• Openbaar toilet Machinesloot, 
Nieuwkoopse Plassen.

• Openbaar toilet De Schepengaten, 
Nieuwkoopse Plassen.

Noorden:
• Supermarkt COOP, Simon van 

Capelweg.

Ter Aar:
• Gemeentekantoor, Aardamseweg.
• Intratuin, Kerkweg.
• Vomar, Kerkweg.
• Shell benzinestation, Westkanaalweg.

Langeraar:
• Openbaar toilet, Papeneiland.

Nieuwveen:
• Gemeentehuis, Teylersplein.
• Parkpaviljoen Ipse de Bruggen

Zevenhoven:
• Partycentrum ‘t Trefpunt, S.van 

Drielstraat.

Wat is er mooier dan op een warme 
zomerdag lekker de plas op te gaan en 
met elkaar van het water en de natuur 
te genieten. De Nieuwkoopse Plassen 
en Langeraarse Plassen bezorgen 
veel mensen vaarplezier. U mag varen 
van een half uur voor zonsopgang 
tot een half uur na zonsondergang. 
Op het water kunt u de politie en 
handhavers van de gemeente en 
Natuurmonumenten tegenkomen. Zij 
zorgen voor een veilige vaaromgeving 

door te controleren op: overmatig 
drankgebruik, te hard varen en ander 
wangedrag zoals afval in het water 
gooien of harde muziek. Een schipper 
met te veel drank op of jongeren onder 
de achttien jaar met alcohol op de plas 
tolereren we beslist niet! Ook tegen te 
harde muziek treden we op. Wangedrag 
pakken we aan, het blijft dan niet bij 
waarschuwingen. Zo beschermen we 
het water en de natuur en blijft het voor 
iedereen op de plassen prettig.

Hoe hard mag u varen
Op beide plassen geldt een 
maximumsnelheid van zes km per uur. 
Dat is bijna gelijk aan wandelsnelheid. 
Vaar niet te hard. Vaart u met een 
motorboot op de Nieuwkoopse plassen 
vergeet dan uw vergunning niet. 
Voorkom een boete. Wilt u precies 
weten hoe hard u vaart? Maak dan 
gebruik van de app digiHUD door deze te 
downloaden in de Play Store of de app 
GPS dash free voor de Iphone gebruikers.

WEL VAREN, GEEN OVERLAST
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