
WAT VINDT U BELANGRIJK BIJ HET AANLEGGEN VAN 
ZONNEVELDEN IN ONZE GEMEENTE?
Op woensdag 7 december en donderdag 15 december, 
van 19.30 uur tot 22.00 uur, houden we in Hoeve Rijlaarsdam 
een bewonersavond om van u te horen wat u belangrijk 
vindt bij het aanleggen van zonnevelden in onze gemeente. 
Deze bijeenkomsten gaan over het oriëntatiegebied in polder 
Nieuwkoop en rondom bedrijventerrein De Olm en zijn vooral 
bedoeld voor inwoners uit de dorpskernen Nieuwkoop, 
Zevenhoven en Nieuwveen. De andere dorpskernen, in de 
buurt van de andere oriëntatiegebieden, komen later aan de 
beurt.

Uw mening nemen we mee in het beleidskader
Op deze bijeenkomsten informeren we u over de 
mogelijkheden en keuzes in dit oriëntatiegebied. Input vanuit 
de bijeenkomsten nemen we mee in het opstellen van een 
beleidskader. Dit beleidskader is bedoeld om richting te 
geven aan ontwikkelaars die in onze gemeente zonnevelden 
willen realiseren. Het beleidskader leggen we vervolgens ter 
vaststelling voor aan de gemeenteraad. 

Aanmelden kan via www.denkmee.nieuwkoop.nl 
Via www.denkmee.nieuwkoop.nl schrijft u zich in voor 
de bewonersavond. Dit kan vanaf 23 november tot en 
met 2 december. Ook houden we u via www.denkmee.
nieuwkoop.nl op de hoogte na het afronden van alle 
informatiebijeenkomsten in de verschillende dorpskernen. 

Waarom kiezen we voor de opwek van duurzame energie 
via zonnevelden? 
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat iedere gemeente 
meer elektriciteit lokaal op land moet opwekken, bijvoorbeeld 
via wind- en zonne-energie. De gemeenteraad heeft 
vastgesteld om in Nieuwkoop in 2030 maximaal 0,08 TWh 
per jaar aan elektriciteit lokaal en duurzaam te produceren en 
heeft daarbij aangegeven vooralsnog geen mogelijkheden te 
zien voor (middel)grote windturbines in Nieuwkoop. Daarom 
richten wij ons op opwek met zonne-energie.  

Tijdens de vorige participatieronde hebben we opgehaald 
waar binnen de gemeente Nieuwkoop mogelijkheden 
liggen om grootschalig duurzame energie op te wekken. De 
gemeenteraad heeft daarna gebieden aangemerkt die hiervoor 
mogelijk geschikt zijn. Die gebieden werken we nu verder uit. 
We kijken hierbij naar een goede manier om zonnevelden in 
het landschap in te passen, het verbinden van de velden aan 
daar waar behoefte aan stroom is en rekening te houden met 
de aansluitmogelijkheden op het elektriciteitsnet. Ook kijken 
we hoe we richting kunnen geven aan ontwikkelaars die in 
onze gemeente zonnevelden willen realiseren, welke criteria 
we daarbij belangrijk vinden en hoe we ervoor zorgen dat de 
baten van het veld ook lokaal ten goede kan komen. 
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Op 3 november hield de gemeenteraad een ‘inloopspreekuur’ waar inwoners hun idee, 
plan of zorgen konden toelichten aan raadsleden. Zes personen/organisaties hebben 

daar gebruik van gemaakt. Op diezelfde avond heeft de commissie bezwaarschriften hun 
jaarverslag bij de gemeenteraad toegelicht.

 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.

GLADHEIDBESTRIJDING
Het actieplan voor de gladheidbestrijding in de komende winter kunt u 
inzien op www.nieuwkoop.nl/gladheid of bij het Klant Contact Centrum 
in Nieuwveen. U kunt als inwoner uw mening geven over het plan en 
eventueel suggesties aandragen. U kunt geen bezwaar indienen. 
Uw inbreng betrekken we bij de jaarlijkse evaluatie van het plan.

STOEL VAN DE TOEKOMST IN RAADZAAL
In de raadzaal van Nieuwkoop 
staat deze maanden de Stoel van 
de Toekomst. Het is een stoel 
waar niemand op mag zitten. De 
toekomststoel is een idee van oud-
politicus en schrijver Jan Terlouw. Het 
gaat om een lege stoel die in iedere 
vergadering en elk overleg de toekomst 
vertegenwoordigt en ons eraan helpt 
herinneren om duurzaamheid mee te 
wegen in de beslissingen van vandaag. 

Het Techniekhuis schreef een 
ontwerpwedstrijd uit voor deze Stoel 
van de Toekomst. De Noordense 
kunstenares Annet Tersteeg maakte 
het winnende ontwerp: ‘De Bezielde 

Zetel’. De stoel werd donderdag 3 
november met tromgeroffel afgeleverd 
bij het gemeentehuis. Burgemeester 
Robbert-Jan van Duijn vindt het een 
mooi initiatief en vroeg of de raad mag 
meedenken waar deze doorgeef-stoel 
na twee maanden naartoe 
gaat.

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

NIEUWS 
UIT DE 
RAAD

MENINGSVORMENDE RAAD 1 DECEMBER
Op donderdagavond 1 december om 20.00 uur zijn er twee 
meningsvormende raden. In deze vergadering worden nog 
geen besluiten genomen over deze stukken; dat gebeurt 15 
december in de besluitvormende raadsvergadering. 

Naast de gebruikelijke agendapunten zoals opening, 
vaststellen agenda en dergelijke staan, naar verwachting, de 
volgende onderwerpen op de conceptagenda:
• Stedenbouwkundig kader IKC Woerdense Verlaat
• Krediet tijdelijke huisvesting school Langeraar 
 (IKC De Poel)
• Zienswijze ontwerp-Samenwerkingsovereenkomst 

Maatschappelijke zorg 2023 Holland Rijnland
• 8e Verordening tot wijziging van de Verordening Sociaal 

Domein Nieuwkoop 2015

• Centrumregeling Sociaal Domein
• Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Nieuwkoop 
 periode 2023-2027
• Beheerplan Recreatieve Voorzieningen en Vaarwegen 

2022-2026
• Belastingverordeningen en -tarieven 2023
• Normenkader 2022
• Decemberwijziging
• Dekking aankoop agrarische percelen Kerkweg 

Rijnsaterwoude
• Vaststellen 11e Verordening tot wijziging van de Algemene 

plaatselijke verordening Nieuwkoop 2012 (Apv)

Wilt u de agenda en de vergaderstukken inzien, wilt u 
inspreken of meekijken? Kijk dan op www.raadnieuwkoop.nl.

WAT BESLOOT DE GEMEENTERAAD 10 NOVEMBER 
De politieke partijen gaven hun visie op de toekomst van 
Nieuwkoop tijdens de zogenaamde ‘algemene beschouwingen’; 
op de agenda stond onder andere de programmabegroting 
2023-2026. De begroting is ongewijzigd aangenomen met de 
stemmen van SBN, VVD, CDA, Natuurlijk Nieuwkoop en SGP-
ChristenUnie (17 stemmen) vóór en de stemmen van D66 (2 
stemmen) tegen. Natuurlijk Nieuwkoop en D66 gaven daarbij 
een stemverklaring af. 

Er werden zes moties (verzoeken aan het college van B&W) 
ingediend. Daarvan zijn er vier aangenomen en twee verworpen.
• SBN diende mede namens D66 en VVD een motie in over 

kansenonderzoek toekomstperspectief sportverenigingen 
Zevenhoven en Nieuwveen. Deze motie is aangenomen met 
de stemmen van SBN, VVD, CDA, Natuurlijk Nieuwkoop en D66 
(18 stemmen) vóór en SGP-Christen Unie (1 stem) tegen. 

• Natuurlijk Nieuwkoop diende mede namens SBN en D66 een 
motie in over verruiming regeling energietoeslag. Deze motie 
is aangenomen met de stemmen van SBN, CDA, Natuurlijk 
Nieuwkoop, D66 en SGP-ChristenUnie (16 stemmen) vóór en 
de stemmen van VVD (3 stemmen) tegen.

• VVD diende mede namens het CDA een motie in over 
gevolgen stijgende inflatie. Deze motie is aangenomen met 
de stemmen van SBN, VVD, CDA, D66 en SGP-ChristenUnie (16 
stemmen) vóór en Natuurlijk Nieuwkoop (3 stemmen) tegen.

• D66 diende mede namens SBN en Natuurlijk Nieuwkoop een 
motie in over ‘Energiefonds; naar een blijvend betaalbare 
energierekening voor iedereen’. Deze motie is aangenomen 
met de stemmen van SBN, Natuurlijk Nieuwkoop, D66 (11 
stemmen) vóór en VVD, CDA en SGP-ChristenUnie (8 stemmen) 
tegen.

• Het CDA diende een motie in over een fonds duurzaamheid. 
Deze motie is verworpen met de stemmen van CDA (4 
stemmen) vóór en de stemmen van SBN, VVD, Natuurlijk 
Nieuwkoop, D66 en SGP-ChristenUnie (15 stemmen) tegen.

• Het CDA diende een motie in over een gemeentelijke 
duurzaamheidslening. Deze motie is verworpen met de 
stemmen van CDA (4 stemmen) vóór en de stemmen van 
SBN, VVD, Natuurlijk Nieuwkoop, D66 en SGP-ChristenUnie (15 
stemmen) tegen.

Vragen half uur
Natuurlijk Nieuwkoop stelde mede namens SBN, VVD en 
CDA vragen naar aanleiding van het inloopspreekuur van de 
gemeenteraad over de herinrichting van de Dorpsstraat in 
Zevenhoven met klinkers. 

Wilt u weten wat er precies is gezegd? Kijk dan op 
www.raadnieuwkoop.nl bij ‘(Live) uitzendingen gemeenteraad’. 
Daar kunt u de vergaderingen terugkijken.
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HART VOOR TER AAR: DENK MEE OVER HET CENTRUM! 

Ter Aar verdient een vitaal Dorpshart. 
Daarom gaan we aan de slag om het 
centrum van Ter Aar toekomstbestendig 
te maken. Dit doen we door het centrum 
te herontwikkelen. Dat doen we niet 
alleen. We hebben Kavel Vastgoed 
geselecteerd als ontwikkelpartner. 
Samen met inwoners en ondernemers 
werken we de komende tijd aan een 
plan voor het Dorpshart Ter Aar. 
 
Op weg naar een masterplan
Het doel is om in de komende maanden 
een masterplan te maken voor het 
Dorpshart Ter Aar. In het masterplan 
staan vier ambities centraal: 
• In het Dorpshart kan iedereen 

aangenaam verblijven. 
• Het Dorpshart krijgt een aantrekkelijke 

uitstraling.

• In het Dorpshart is er een mix van 
functies, waaronder woningen, 
winkels, horeca en recreatie. 

• Het Dorpshart is goed bereikbaar. 
 
In het masterplan komt dus te staan 
waar winkels komen, waar extra 
woningen kunnen, hoe de buitenruimte 
eruit komt te zien en hoe iedereen het 
Dorpshart kan bereiken. Als het plan 
haalbaar blijkt, kunnen we vervolgens 
aan de slag met de uitvoering. 

DENK MEE EN GEEF UW MENING!
We gaan voor een plan waarin iedereen 
uit Ter Aar zich kan herkennen. We 
vinden het daarom belangrijk dat 
iedereen kan meedenken. Hiervoor 
nodigen we u dan ook van harte uit! 
De afgelopen tijd hebben we al twee 
bijeenkomsten georganiseerd. Eén 
voor de ondernemers en één voor 
de bewoners en direct omwonenden 
van het Dorpshart. Hier konden zij 
al een eerste reactie geven op de 
opgestelde visie. Deze visie is een 
eerste droombeeld waarvandaan we 
verder werken en gaan onderzoeken 
in hoeverre de visie haalbaar is. De 
komende weken gaan we verder het 
gesprek aan. Dat doen we via 
denkmee.nieuwkoop.nl en we gaan het 

Dorpshart in om mensen te interviewen. 
We horen dan graag uw mening over 
het Dorpshart!  

Kalender
22 november tot 6 december
Denk online mee via het Denk Mee 
platform (denkmee.nieuwkoop.nl)
Woensdagmiddag 30 november
We staan van 14.00 tot 16.00 uur op 
straat in het Dorpshart om met u in 
gesprek te gaan!
Vrijdagmiddag en avond 2 december
We staan van 16.00 tot 19.00 uur op 
straat in het Dorpshart om met u in 
gesprek te gaan!
 
Op de hoogte blijven?
Om informatie te ontvangen over de 
ontwikkelingen van het masterplan 
voor het Dorpshart, kunt u zich 
aanmelden op de website van de 
gemeente Nieuwkoop 
www.nieuwkoop.nl/dorpshartteraar.
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AFSLUITING LANGERAARSEWEG 
Van 21 november tot en met eind februari 2023 is een deel 
van de Langeraarseweg in Langeraar afgesloten. Aannemer 
P. Kastelein brengt nieuwe bestrating aan ter hoogte van 
nummer 3 tot en met 76 (van de M. Waltuch Kauffmanstraat 
tot en met bebouwde kom grens bij Landerij). Ter hoogte 
van Landerij komt een fietsoversteekplaats en een 30 km 
overgangszone in de weg. 
 
Tijdens de werkzaamheden is de Langeraarseweg afgesloten 
ter hoogte van nummer 3 tot en met 76 voor al het 
doorgaand verkeer. Fietsers die afstappen en voetgangers 
mogen er wel langs. Het overige verkeer wordt omgeleid. De 
werkzaamheden duren naar verwachting tot en met eind 
februari.

Volg het project in de BouwApp
Via de BouwApp leest u de laatste stand van zaken, kunt u het 
project volgen en vragen stellen. 
1. Download de BouwApp gratis in de Playstore van Google of 

Appstore van Apple.
2. Zoek het project op: Langeraarseweg.
3. Voeg het project toe aan uw favorieten. Vanaf nu krijgt u 

een melding als we een update plaatsen.

AFSLUITING BLOKLAND NIEUWVEEN
Van maandag 28 november tot en met vrijdag 2 december 
is Blokland in Nieuwveen (tussen de N231 en Uiterbuurtweg) 
afgesloten. Het oude asfalt wordt gefreesd, de weg wordt 
opnieuw geasfalteerd en we maken fietssuggestiestroken in rood 
asfalt. Aannemer Dura Vermeer voert de werkzaamheden uit. 
Tijdens de werkzaamheden is Blokland afgesloten voor al het 
verkeer. Zaterdag 3 december is de reservedag, mochten de 
werkzaamheden uitlopen. De week erna zijn er afrondende 
werkzaamheden, de weg is dan niet afgesloten. 

Let op! Tijdelijke route Arriva in Nieuwveen 
Arriva rijdt tijdens de afsluiting een andere route via de N231. 
Op Schoterhoek is een tijdelijke, vervangende bushalte. Kijk voor 
meer informatie op www.arriva.nl.

AFSLUITING HAZEWEG NIEUWVEEN 
Vanaf 28 november wordt de kruising Roggeveldweg/Hazeweg/Parkzicht in Nieuwveen 
aangepast. We gaan deze kruising veiliger maken om over te steken. Het veiliger maken 
gebeurt onder andere door de kruising kleiner en overzichtelijker te maken, trottoirs te 
verbreden en zebrapaden aan te leggen. 

Firma J. van Ingen B.V. voert de bestratingswerkzaamheden uit. Vanaf 5 december is de 
kruising afgesloten voor doorgaand verkeer, behalve fietsers (afstappen) en voetgangers. 
Al het overige verkeer wordt omgeleid. De werkzaamheden duren naar verwachting tot 
en met eind december. 
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SCHULDHULPMAATJE START IN NIEUWKOOP 
Door de energiecrisis en de hoge inflatie hebben steeds 
meer gezinnen moeite om rond te komen. Ook kunnen er 
gebeurtenissen in het leven zijn (overlijden van een partner, 
verlies van een baan of ziekte) waardoor er minder geld 
binnenkomt.
 
SchuldHulpMaatje kan ondersteunen bij geldzorgen en 
(dreigende) schulden. Zij zijn in Nieuwkoop actief via 
Stichting Omzien Naar Elkaar (ONE). Acht vrijwilligers hebben 
met succes de driedaagse training voor SchuldHulpMaatje 
afgerond. Op 9 november reikte wethouder Tom de Kleer hen 
het certificaat uit.
 
Hulp nodig? 
Heeft u moeite met rondkomen of heeft u (beginnende) 
schulden? Dan kan SchuldHulpMaatje daarbij een luisterend 
oor bieden en samen met u naar een oplossing zoeken 
om uw geldzaken op orde te brengen. Het Maatje helpt 
bij het voorkomen van schulden en biedt steun als u in de 

schuldsanering zit. Ook krijgt u advies over hoe u schulden in 
de toekomst kunt voorkomen.  
 
Voor meer informatie belt u met SchuldHulpMaatje via 
telefoonnummer 06 21302184 of kijkt u op de website 
www.schuldhulpmaatje.nl/nieuwkoop.

MUP: MENSTRUATIEPRODUCTEN UITGIFTEPUNT 
Bij 1 op de 10 meisjes en vrouwen in Nederland die in armoede 
leven, is er thuis soms geen geld voor menstruatieproducten. 
Ook in onze gemeente komt dit voor. Het armoedefonds stelt 
daarom gratis menstruatieproducten beschikbaar via lokale 
hulporganisaties en andere laagdrempelige locaties. 
 
MUP
Zo’n locatie heet een MUP: een menstruatieproducten 
uitgiftepunt. Op deze locaties liggen gratis 
menstruatieproducten, in verschillende soorten, maten en 
merken. Ook in Nieuwkoop zijn er MUP’s: 
• de voedselkast aan de Kastanjelaan 22 in Nieuwkoop
• het Ashram College aan de Achterweg 1 in Nieuwkoop
• de voedselkast aan de Boomkamp 26 in Nieuwkoop. 

Zelf een MUP worden?
Op dit moment heeft het armoedefonds een aanmeldpauze 
in verband met de grote stroom aanvragen. 
Het uitbreiden van het aantal uitgiftepunten is een streven 
en alleen mogelijk bij voldoende financiering. 
Op de website www.armoedefonds.nl leest u meer over 
deze MUP’s. 
 
Producten doneren
Heeft u zelf nog producten staan die u niet meer gebruikt? Is 
het doosje stuk, maar zijn de maandverbanden en tampons 
nog netjes dicht verpakt? Dan kunt u deze producten sturen 
naar Stichting Armoedefonds, antwoordnummer 10075, 
5240 VB in Rosmalen. 

PRAAT MEE OVER DE TOEKOMST VAN DE JEUGDHULP 
IN DE RIJNSTREEK 

De gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en 
Nieuwkoop gaan vanaf 2024 de jeugdhulp gezamenlijk 
organiseren. Op 1 december organiseren we ‘De dag van 
de Jeugdhulp’. Deze dag is voor partners, inwoners en 

aanbieders van jeugdhulp. Wij vinden het erg belangrijk de 
jeugdhulp in onze gemeenten goed te organiseren.

Wij nodigen u uit om mee te praten op de ‘Dag van de 
jeugdhulp van 16.00 - 17.00 uur in cultuurcentrum Parkvilla 
in Alphen aan den Rijn. Tijdens deze bijeenkomst ontvangt 
u informatie over de plannen en horen wij ook graag wat u 
belangrijk vindt. 
Vooral jongeren spreken wij graag! 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie stuur dan een mail 
naar sociaaldomein@Alphenaandenrijn.nl.
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NIEUWE ENERGIECOACHES GEZOCHT! 
Wij zoeken nieuwe energiecoaches. Steeds meer inwoners 
zien door de gestegen energieprijzen het belang van energie 
besparen en verduurzamen van hun woning. Daardoor groeit 
het aantal aanvragen voor een adviesgesprek hard. We willen 
daarom samen met de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop meer 
energiecoaches inzetten. Vindt u verduurzaming belangrijk en 
lijkt het u leuk om andere inwoners in onze gemeente daarmee 
op weg te helpen? Lees dan verder.
 
Wat doet een energiecoach?  
Energiecoaches geven gratis advies aan inwoners die daarom 
vragen en die hun energieverbruik en hun energierekening 
willen verlagen. In een keukentafelgesprek beantwoorden zij 
vragen van de bewoners om voor hun situatie en wensen 
tot de beste aanpak te komen. Een persoonlijk gesprek geeft 
vertrouwen en verlaagt de drempel om vragen te stellen. 

Een energiecoach is ook:  
• een aanspreekpunt in de wijk voor duurzaamheid; 
• enthousiast over verduurzaming; 
• een voorbeeld voor anderen. 
 
“De energiecoach laat zien dat energiebesparing 
altijd goed is. Minder energie gebruiken is ook 
minder energie opwekken en dus minder kosten. 
Ook laat de energiecoach zien dat je vaak al tegen 
redelijke prijzen de eerste stappen kan zetten. 
Ik zie geen reden om niet nu al te beginnen met 
het besparen van energie”, aldus Geert Martens 
energiecoach en coördinator.

We vinden het leuk om onze kennis te delen
Ook spraken wij met twee 
energiecoaches, Mark Weekenborg 
en Felix Tjebbes. Aan hen vroegen 
we waarom zij energiecoach zijn 
geworden?

Mark: “Ik heb altijd al zorgen 
gehad over de snelheid 
waarmee de aarde opwarmt. 
Zo kunnen we de aarde 
niet achterlaten voor onze 
kleinkinderen. Maatregelen 
die ik zelf kon nemen, heb 
ik altijd genomen. Maar ik 
wil meer doen. Mijn kennis 
delen en anderen op 
het goede spoor zetten. 
Iedereen heeft zo zijn 
eigen motief om iets te 
doen. Voor de één is het 
het klimaat, voor een 
ander zijn het de stijgende 
energie- en gasprijzen 
en een derde vindt 
radiatoren heel lelijk.”

Felix vult aan: “Bij mijn eerdere werk als 
communicatieadviseur in een andere gemeente kreeg ik 
te maken met het werk van energiecoaches. Dat sprak 
mij zo aan, ook omdat ik zelf met het verduurzamen van 
ons huis bezig ben. Toen ik begin dit jaar dan ook las dat 
ook in Nieuwkoop coaches werden gezocht, heb ik mij 
aangemeld. Daarna heb ik de basiscursus gevolgd en ook 
nog aanvullende cursussen gedaan. En net als Mark wil 
ik graag mijn kennis delen met anderen en streven naar 
een duurzamere samenleving, te beginnen in onze eigen 
gemeente.”

Geen voorkennis nodig
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten als 
energiecoach. U komt in een enthousiast en warm team 
van energiecoaches die onderling veel ervaring uitwisselen. 
Voordat u aan de slag gaat, krijgt u in een gratis training 
uitgelegd wat u als energiecoach allemaal moet weten. Er 

is geen voorkennis nodig. Alleen enthousiasme en 
belangstelling. 

Wordt u energiecoach? Dan krijgt u een 
vrijwilligersvergoeding. Naast een goede 
training wordt u in het begin begeleid door 
een ervaren coach. En u bepaalt natuurlijk 
zelf op welke momenten u beschikbaar 
bent voor adviesgesprekken met 
inwoners.
 
Bent u geïnteresseerd of wilt u meer 

informatie, neem dan contact op via 
info@gcnieuwkoop.nl.  

7WWW.NIEUWKOOP.NL



“GLASTUINBOUW HEEFT PERSPECTIEF NODIG”

Zes gemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, 
Haarlemmermeer, Kaag en Braassem, 
Nieuwkoop en Uithoorn) stuurden 
minister Rob Jetten van Klimaat en 
Energie een brandbrief. Deze gemeenten 
als belangenbehartiger van de sierteelt, 
verenigd in Greenport Aalsmeer, willen 
zo snel mogelijk aan tafel met de 
minister om de sector perspectief te 
bieden. Veel kwekers zitten in zwaar 
weer en zoeken naar mogelijkheden om 
het gasverbruik te verminderen.

Veel bedrijven willen verduurzamen om 
hun gasverbruik te verminderen om niet 
meer afhankelijk te zijn van het gas. 
Door de onzekere tijd en grote financiële 

druk is investeren in verduurzaming 
voor hen nu veelal niet mogelijk of durft 
men het niet aan.
Wethouder Ingwersen benadrukt 
het maatschappelijk belang van 
een gezonde sierteeltsector. “Ons 
glastuinbouwcluster is een cluster 
met grote betekenis, opbrengst en 
werkgelegenheid. De over generaties 
opgebouwde kennis en innovatie mogen 
niet verloren gaan. De tuinbouwsector is 
diep geworteld in onze samenleving.”

Liquiditeitsproblemen
Glastuinbouw Nederland voorspelde 
vorig jaar dat 40 procent van de 
glastuinbouwondernemers in de 

liquiditeitsproblemen dreigde te komen 
als er op korte termijn geen maatregelen 
werden getroffen. Begin oktober 
bleek dat bijna een derde van de 
glastuinbouwondernemers daadwerkelijk 
in de liquiditeitsproblemen zit of daar op 
korte termijn in terecht dreigt te komen 
als gevolg van de aanhoudende hoge 
gas- en elektriciteitsprijzen.

Kwekers in de kou
“De aangekondigde steunmaatregelen 
voor het MKB voor de sierteeltsector 
zijn onvoldoende,” liet Steven van 
Schilfgaarde (CEO Royal FloraHolland) 
onlangs weten. “Dit zet absoluut geen 
zoden aan de dijk. Kwekers zullen 
het gevoel hebben dat het kabinet 
ze letterlijk en figuurlijk in de kou laat 
staan.” 
Volgens Van Schilfgaarde hebben veel 
kwekers besloten hun kassen koud 
te zetten, een teelt over te slaan of 
zelfs helemaal te stoppen. Antoinette 
Ingwersen: “Het bestaansrecht van 
veel bedrijven staat op het spel 
en tegelijkertijd blijft de vraag naar 
bloemen en planten bestaan. We hopen 
oprecht dat minister Jetten een goed 
perspectief kan bieden voor onze 
glastuinbouwsector.”

OP BEZOEK BIJ DE TUINDERS 
Het regionale bestuur van Glastuinbouw 
Nederland was 3 november in 
Nieuwkoop voor een kennismaking. 
Zowel wethouder Antoinette Ingwersen 
(economie) als Ines de Ridder 
(ruimtelijke ordening) waren hierbij 
aanwezig. Namens de glastuinbouw 
namen ook de bestuursleden Marcel 
van Tol en Marijke Hoogendoorn deel.

Het gezelschap bracht een aantal korte 
bezoekjes aan lokale tuinders. De start 
was bij tuin- en potplantenkweker 
Martin Keijzer aan de Molenkade in 
Nieuwveen waar Keijzer uitlegde hoe 
hij zijn bedrijf verduurzaamt. Er ligt 
een zonneveld achter het bedrijf, hij 
gebruikt een derde (verduisterings)
scherm in de kas en heeft een 
ontvochtigingsunit in de kas tegen 
(kostbaar) energieverlies.

De delegatie bracht vervolgens een 
kort bezoek aan, de onlangs gestarte, 
Skimmia-kweker Peter van der Salm 
aan de Paradijsweg in Papenveer. 
Peter kweekt prachtige rode en sinds 
kort ook witte Skimmia’s, die rond de 
feestdagen erg gewild zijn. 

Daarna werd Stephanotis kwekerij 
Hoogendoorn aan het Oude Kerkpad 
in Ter Aar bezocht. Hoogendoorn heeft 
nog een tweede vestiging in Almere. Er 
zijn 24 medewerkers in dienst en de 
teelt bestaat uit klim- en kamerplanten 
van het type Stephanotis en Hojas. In 
een afsluitend gesprek ging het over 
de visie op het maatwerkgebied en de 
gevolgen van de energiecrisis.

De beide wethouders vonden het 
een waardevol bezoek. ‘Het zijn geen 

makkelijke tijden, maar het is mooi om te 
zien dat men in de glastuinbouw goed 
nadenkt over creatieve en innovatieve 
oplossingen. We vinden het ook een 
goede zaak dat er lokale verbinding is, 
omdat zowel Keijzer als Hoogendoorn 
hun circulaire potten kopen bij producent 
Desch-Epla in Ter Aar.’
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VVN OPFRISCURSUS VERKEERSVRAGEN 
Verkeersregels zijn door de jaren 
heen veranderd, verkeerssituaties 
zijn aangepast en het is veel drukker 
geworden op de weg. Daarbij zijn er 
nieuwe vervoersmiddelen bijgekomen, 
zoals de elektrische fiets. Om de 
kennis over de verkeersregels op te 
frissen, heeft VVN een Opfriscursus 
gemaakt. Wij besteden hier elke twee 
weken aandacht aan via Facebook en 
Instagram.
 
Verkeersvraag
De tweewekelijkse aandacht geven 
wij met een story op Facebook en 
Instagram.

Wij vroegen onze inwoners bij 
onderstaande foto: Jij bent de fietser. De 
voetganger wil oversteken. Moet je haar 
voor laten gaan?
 

Vervolgens konden de bezoekers ‘ja’ of 
‘nee’ antwoorden.
 
Het antwoord: De fietser moet de 
voetganger voor laten gaan. Bestuurders 
moeten slechtzienden, blinden en mensen 
die slecht ter been zijn, voor laten gaan.
Veel volgers hadden dit niet goed. Dat 
maakt duidelijk dat een opfriscursus op 
zijn tijd best welkom is.

VVN Opfriscursus
De opfriscursus is te maken via 
opfriscursus.vvn.nl. Of bekijk de story’s 
op onze Facebook- en Instagrampagina 
elke donderdag in de oneven weken.

In november besteden wij, samen met Cyclus NV die de 
afvalscheiding in onze gemeente verzorgt, veel aandacht aan 
het scheiden van PMD-afval. 

Een aantal weetjes
• Wist u dat piepschuim niet bij PMD mag? De balletjes 

verspreiden zich door de sorteerinstallatie en dat is niet 
goed voor de machine. Piepschuim moet bij het restafval.

• Wist u dat speelgoed ook niet bij het PMD mag? Dit is hard 
plastic en geen verpakkingsmateriaal. Speelgoed moet 
bij het restafval, maar mag ook voor recycling naar de 
Milieustraat.

• En wist u dat u het bakje van toetjes en het aluminium 
deksel beide in het PMD mag doen? Maar wel leeg én los 
van elkaar.

Wel of geen PMD?
Twijfelt u of iets bij het PMD-afval hoort? 

Stel uzelf dan de volgende vragen:
• Komt het uit de keuken, was- of badkamer?
• Is het een verpakking?
• Is het leeg?
Beantwoordt u alle vragen met ‘ja’, dan mag het bij het PMD.

Of controleer het soort afval via de handige 
Afvalscheidingswijzer van Cyclus: 
www.cyclusnv.nl/afvalscheidingswijzer.

Hoe kunt u het PMD het beste aanbieden?
• Maak verpakkingen zo leeg mogelijk.
• Lekker los van elkaar is recycleklaar; vul verpakkingen niet 

met andere verpakkingen.
• Druk verpakkingen zo plat mogelijk.

Vind alle tips en weetjes op www.cyclusnv.nl/pmd en op onze 
sociale mediakanalen.

TIPS EN WEETJES OVER PMD-AFVAL
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BIJEENKOMST ‘LAAT JE ZIEN’ VOOR 
DETAILHANDEL ONDERNEMERS EEN SUCCES

Op 7 november was in ’t Trefpunt in 
Zevenhoven een bijeenkomst speciaal 
voor ondernemers in de detailhandel. 
Een mooie en geslaagde avond, deze 
samenwerking tussen gemeente 
en de ondernemersvereniging VON. 
Met Leo Kooijman van de VON als 
ceremoniemeester en Joke Pelser van 
Effect Com die een presentatie gaf met 
veel praktische tips voor het bevorderen 
van online verkopen.

Vervolgens vertelden Remco Heeren en 
René Hendriks van Platform De Nieuwe 
Winkelstraat over wat hun organisatie 
de ondernemers kan bieden. Zij 
hielden een vlammend betoog over de 
belangrijke rol die de ondernemer kan 
spelen voor de aantrekkelijkheid van 
hun winkelgebied.

Na de presentaties praatten de collega-
ondernemers nog volop met elkaar na.

“Het is ónbetaalbaar dat u er bent.” 
Zo openden wethouder Tom de Kleer 
en Anouk Noordermeer, wethouder 
van de gemeente Alphen aan den 
Rijn, 10 november 2022 de Dag 
van de Mantelzorg in Archeon. De 
mantelzorgers uit Nieuwkoop en Alphen 
aan den Rijn werden getrakteerd op een 
gezellige dag eropuit in het park - een 
welverdiende waardering voor hun zorg!

BOKAAL VOOR OMEFA
De Hartstikke Sociaal Bokaal van 
Rijnvicus is dit jaar uitgereikt aan Omefa 
Nieuwkoop. Omefa mag zich nu het 
meest sociale bedrijf van Alphen aan den 
Rijn en omstreken noemen.  

Al meer dan 40 jaar biedt Omefa
totaaloplossingen in kunststof-

spuitgiettechniek. De assemblage 
besteedt het Nieuwkoopse bedrijf uit bij 
Rijnvicus in Alphen aan den Rijn. Daar 
was ook de prijsuitreiking. De wethouders 
Tom de Kleer (Nieuwkoop) en Gerben van 
Duin (Kaag en Braassem) overhandigden 
de bokaal aan een trotse directeur Dizzy 
Soederhuizen.

SINTERKLAASFEEST VOOR OEKRAÏENSE KINDEREN

Stichting Participatie Academie 
Nieuwkoop hield 13 november met 
medewerking van de gemeente een 
sinterklaasfeest voor Oekraïense 
kinderen en hun familie. 
De chocolademelk stond op het vuur 
en er was speculaas en snoepgoed. 
Onder leiding van tolk Lyuba oefenden 
de kinderen sinterklaasliedjes, want 
voor de meeste Oekraïense kinderen 

is de Nederlandse taal nog best lastig. 
Alle aanwezigen hoopten uiteraard dat 
Sinterklaas het gezang zou horen. En ja 
hoor, om 14.15 uur werd er aan de deur 
geklopt en stonden Sinterklaas en Piet 
aan de deur.

Wethouder Tom de Kleer verwelkomde 
Sint en Piet. Na het welkomstwoord 
maakte de Sint met hulp van tolk Lyuba 

een babbeltje met de kinderen en 
kregen zij een cadeautje. Ook mochten 
de kinderen die een tekening voor Sint 
hadden gemaakt dit persoonlijk aan Sint 
komen overhandigen. Sint was erg blij 
met alle mooie creaties.
In Oekraïne wordt ook Sinterklaasfeest 
gevierd, maar het verschilt een beetje 
met het Sinterklaasfeest in Nederland. 
In Oekraïne is het Sinterklaasfeest 
namelijk op 19 december. Dan krijgen de 
kinderen cadeautjes van Sinterklaas. De 
Oekraïense Sint heeft echter geen paard 
en ook geen Pieten. En zijn mijter is rond 
en zijn gewaad is niet altijd rood. Maar 
wat maken die kleine verschillen uit: 
Sinterklaas is er om de kinderen blij te 
maken en dan maakt het niet uit hoe.
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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
Kennedyplein 5a - standplaats kerstbomen  
3 t/m 16 dec 
Maarten Freeke Wije - volleybaltoernooi  
10 jun
Kennedyplein - toestemming geluidhinder 
31 dec   
Noorden
Rozenstraat 24 - toestemming geluidhinder 
10 dec 
Ter Aar
diverse wegen - Triatlon 21 mei  
Nieuwveen 
W.P. Speelmanweg 19B - 
vogeltentoonstelling 8-10 dec 2023

BESLUIT EVENEMENTEN EN 
ACTIVITEITEN

Nieuwkoop
Maarten Freeke Wije 2 - Kids Jump&Joy, 
29-30 dec 
Achttienkavels 7 - geluidhinder, 30 dec
Korteraar
Korteraarseweg 56A - schenken alcohol,  
1-3 sep
Ter Aar
Argonnestraat 51 - overschrijden 
geluidsnormen, 12 nov

GEBRUIK VERGUNNING 2023

Langeraar
Diverse wegen - intocht Sint, 25 nov en 
wandel-4-daagse 12-15 sep 
Langeraar en Papenveer 
Inzameling RKSV Altior 11 mrt
Nieuwkoop 
Bernhardlaan 52 - Timmerdorp   
13 t/m 17 aug 
Inzameling Volleybalvereniging Waterlanders 
27 nov t/m 2 dec
Noordeinde en Zevenhoven 
Inzameling Sportvereniging Zevenhoven  
31 dec

NUMMERAANDUIDING

Nieuwkoop, Nieuwveenseweg 11B en 11C - 
aanvraag

Zevenhoven, Kade 9-1 t/m 9-11 - besluit
Nieuwveen, Ampèrestraat 22 en 24 - besluit
Noorden, Simon van Capelweg 127A - besluit
Zevenhoven Kade 9-1 t/m 9-10 - 
aanwijsbesluit standplaatsen

VERKEERSBESLUITEN  

Ter Aar 
Beverlanderhof 28 - Twee 
gehandicaptenparkeerplaatsen en diverse 
maatregelen   

ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

Nieuwveenseweg 102 Zevenhoven
Transportweg 40 Nieuwkoop 

BESTEMMINGSPLANNEN

Vastgesteld bestemmingsplan Zuideinde 3C 
en achter 3D/3E Nieuwkoop

SLOOPMELDINGEN

Nieuwkoop 
Beethovenlaan 39 - verwijderen asbest
Zuideinde 3B, C en D - slopen van 2 stallen  
1 hooiberg 2 schuren en 1 woonark/caravan 
Woerdense Verlaat 
Lange Meentweg 36 - slopen 
asbesthoudende platen 
Ter Aar 
Bloklandstraat 6 - verwijderen asbest
Oostkanaalkade 13 - slopen woning
Papenveer 
Paradijsweg 11 - amoveren 740 m2 
glasopstanden inclusief fundatie
Paradijsweg 48 - slopen kassen
Zevenhoven
Park Beau Rivage I 56 - verwijderen asbest

AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

Ter Aar 
Kerkweg 44 - aanbouw woning - 
vergunningvrij
Hoekse Aarkade - kadeverbetering 
Schilkkade - aanbrengen beschoeiing en 
ophogen kade
Hoekse Aarkade 10 - plaatsen schuur
Laagveen 3 - vervangen kozijnen en deuren 
Middelweg 1 - wijzigen bestemming en 

indeling kantoorruimte tot woning 
Oostkanaalweg naast 28A - verbouw kassen 
Westkanaalweg 6 - bouw bijgebouw 
Korteraar 
Korteraarseweg 55A - bouw woning
Papenveer 
Paradijsweg 39 - plaatsen hek op brug
Paradijsweg 68 - bouw bosschuur
Paradijsweg achter 106 - bouw woning
Nieuwveen 
Blokland 41 - kap en snoei kastanjeboom 
Nieuwveens Jaagpad 35 - bouw steiger 
Vrouwenakker 
Ruigekade 20 - gebruik bedrijfswoning als 
woning 
Nieuwkoop 
Dorpsstraat 84 - wijzigen brug en verbreden 
uitrit
Fuutstraat 26 - plaatsen dakopbouw
Meije 264 - bouw sleufsilo
Weissenbruchlaan 22 - veranderen uitrit
Zuideinde 114 - uitbouw achterzijde woning
Zuideinde 3C - bouw woning 
Zuideinde 90A - vernieuwen en vergroten 
brug

VERLENGING BESLISTERMIJN 
OMGEVINGSVERGUNNING

Dorpsstraat 11 Zevenhoven - vervangen 
kozijnen monument

OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND 

Papenveer 
Westkanaalweg 52A - bouw loods
Paradijsweg 39 - plaatsen hek op brug 
Ter Aar 
Wilgenpad 2 - vestigen schoonheidssalon
Kerkweg 40 - dempen watergang en 
uitgraven 2 watergangen
Laagveen 3 - vervangen van kozijnen en 
deuren
Langeraar 
Langeraarseweg 64 - verbreden uitrit 
Nieuwveen 
Ampèrestraat 22 en 24 - bouw bedrijfshal
Bloesem 33 - bouw bijgebouw
Nieuwkoop
Fuutstraat 26 - plaatsen dakopbouw
Nieuwveenseweg 23 - gebruik 
bedrijfswoning als woning
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VEELZIJDIGE KUNST IN GEMEENTEHUIS 

Tot eind januari 2023 is er een nieuwe expositie in het 
gemeentehuis in Nieuwveen. Maar liefst vijftien verschillende 
kunstenaars uit de regio tonen 1 of meerdere werken. Anja 
Spooner - Dekker is de verbindende schakel hierin, zij is 
kunstenares en docent. In haar atelier Art’ Anja in Leimuiden 

ontvangt zij al meer dan 20 jaar wekelijks heel wat cursisten. 
Zowel kinderen als volwassenen en de technieken lopen 
behoorlijk uiteen. “Zelf kan ik ook niet goed kiezen” legt 
Anja uit. “Ik vind allerlei technieken leuk en juist doordat 
mijn cursisten uiteenlopende technieken hanteren, blijft het 
kunstvak uiterst aantrekkelijk!” De kunstwerken die getoond 
worden zijn van: Lianne Hoogervorst, Rik Duiser, Anja Vink, 
Jannie Eveleens, Anneke v.d. Stam, Cindy den Hollander, 
Michiel Alleman, Paula v.d. Zwaan, Hanny du Pau, Marian 
Spruit, Lison van Straalen, Ria Harks, Brenda Muller, Marijke 
Meiland-van Straalen en Anja Spooner zelf. De kunstwerken 
zijn te bezichtigen tijdens de openingstijden van het 
gemeentehuis.

SLAAP WORKSHOP VOOR 
OUDERS & KINDEREN
Woensdag 30 november organiseert JWorxout een gratis 
slaapworkshop voor ouder en kind (in groep 6 t/m 8). 

U leert tools om weer diep te kunnen slapen en uitgerust 
wakker te worden. Ook leert u over de invloed van slaaptekort 
op de ontwikkelingen van kinderen en gaan de kinderen met 
praktische tools aan de slag. 

Datum: woensdag 30 november 
Tijd: 19.00 uur
Locatie: Basisschool Aeresteijn Langeraar
Aanmelden: jworxout@hotmail.com

ZEG NEE TEGEN GEWELD TEGEN VROUWEN
Geweld tegen vrouwen komt nog steeds voor. Wereldwijd 
krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld, in 
Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes. 
Om daar aandacht voor te vragen is er jaarlijks de actie 
Orange the World. 

Orange the World is de wereldwijde campagne 
tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Elk 
jaar is hier aandacht voor van 25 november tot 
10 december. De Verenigde Naties hebben 25 
november zelfs benoemd als de Internationale Dag tegen 
geweld tegen Vrouwen. Ook in Nieuwkoop is er aandacht 
voor.

Wethouder Tom de Kleer: “Als college van burgemeester 
en wethouders vinden wij het belangrijk dat er aandacht is 

voor Orange the World. We willen dit onderwerp onder de 
aandacht brengen en bespreekbaar maken. Geweld tegen 
vrouwen en meisjes moet echt de wereld uit. Dat geldt 

natuurlijk voor alle geweld, maar met Orange the 
World vestigen we extra aandacht op dit leed. 
Meer nadenken om dit geweld de wereld uit 
te bannen. Wie hebben we daarvoor nodig? En 
wat kunnen we zelf doen?”  

 
Oranje licht 

Speciaal om aandacht te vragen voor de campagne, 
kleurt het Reghthuys in Nieuwkoop van 25 november (de 
internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen) tot en met 
10 december (de internationale Dag voor de Rechten van 
de Mens) oranje. Meer informatie over Orange the World op 
www.orangetheworld.nl.
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