
NR. 307
24 OKTOBER 

2022

Ondernemers- 
bijeenkomsten

Dorpsboerderij weer 
open

Ruimen graven De groenste tuin

652

Nieuws uit de raad

3

IKC NIEUWVEEN 
Ook in Nieuwveen komt een Integraal Kindcentrum (IKC). In 
een IKC werken organisaties samen aan onderwijs, opvang, 
opvoeding en ondersteuning voor kinderen van 0 tot 13 jaar. 

Daarnaast is een IKC ook een ontmoetingsplek voor jong 
en oud in het dorp. In het IKC in Nieuwveen krijgen in ieder 
geval basisschool De Veenvogel en Stichting Kinderopvang 
Liemeer een plek. Daarnaast komt er een sportzaal en een 
verenigingsruimte bij het IKC, als vervanging van De Ringkant.
 
We hebben in de afgelopen periode onderzoek gedaan naar de 
meest geschikte locatie voor het IKC. De gemeenteraad besloot 
om het nieuwe IKC te laten bouwen op de locatie van De 
Ringkant en het kleinere gebouw van De Veenvogel. Leerlingen 
van De Veenvogel gaan tijdens de bouw gebruik maken van het 
vroegere gebouw van De Tamboerijn, daarnaast komen er een 
paar tijdelijke klaslokalen achter het schoolgebouw.
 
Nu de locatie bekend is, starten we met de voorbereiding 
voor het ontwerpen van een nieuw gebouw voor het IKC. Een 
eerste stap is het maken van een stedenbouwkundig kader. In 
het stedenbouwkundig kader staat een advies over de beste 

positie en maximale hoogte van het gebouw, hoe het verkeer 
en parkeren het best georganiseerd kan worden en hoe het 
gebouw het beste aansluit op de omgeving. De architect 
gebruikt dit advies daarna bij het ontwerp van het gebouw.
 
Inwoners van Nieuwveen informeren we over het 
project via onder andere een huis-aan-huis nieuwsbrief. 
Daarnaast organiseren we bij belangrijke stappen, zoals het 
stedenbouwkundig kader, inloopavonden. Voor mensen die 
direct naast het IKC wonen organiseren we regelmatig aparte 
bijeenkomsten. Hiervoor ontvangen zij een persoonlijke 
uitnodiging.
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DUURZAAM WONEN? KIJK EENS BIJ DE BUREN!
“Hoe houd ik mijn energierekening zo laag mogelijk?” Houdt 
deze vraag ook u bezig? Op 29 oktober en 5 november kunt u 
inspiratie opdoen tijdens de Nationale Duurzame Huizen Route! 
Honderden huiseigenaren in heel Nederland openen hun deuren 
en laten u zien welke duurzame stappen zij hebben gezet. Via 
www.duurzamehuizenroute.nl/locaties kunt u zich aanmelden 
voor de woning die u wilt bezoeken.

Tijdens een bezoek aan een duurzaam huis komt u meer te 
weten over bijvoorbeeld natuurlijke bouwmaterialen, het isoleren 
van het zolderdak of de kosten voor het installeren van de 
warmtepomp. Deelnemers staan klaar om u vanuit eigen ervaring 
te vertellen over hun proces naar een duurzamer huis en alles 

wat daarbij komt kijken. “Toen wij ons huis wilden verduurzamen, 
moest ik veel uitzoeken. Wat ik geleerd heb, geef ik graag door 
aan de bezoekers”, vertelt één van de enthousiaste deelnemers. 

Wie al duurzame stappen heeft gezet, 
kan zijn huis aanmelden als voorbeeld. 
Alle soorten woningen zijn welkom, 
met grote en kleine maatregelen zoals 
ledlampen, isolatie, een warmtepomp 
of balansventilatie. Uw woning 
aanmelden kan via  
www.duurzamehuizenroute.nl/
aanmelden.

Jongerenwerker Dennis
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 COLOFON
 GEMEENTE NIEUWKOOP

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

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

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

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

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

U ontvangt dit blad op woensdag of 
donderdag in de oneven weken.

NIEUWKOOP NIEUWS PER
MAIL ONTVANGEN?
Schrijf u in op
www.nieuwkoop.nl/nieuwkoop-nieuws

U ontvangt het blad dan al eerder.

DORPSBOERDERIJ WEER OPEN! 

Dorpsboerderij Nieuwkoop (her)
opende 15 oktober haar deuren voor 
bezoekers! Na een zware periode door 
de vogelgriep heeft de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit groen 
licht gegeven. Wethouder Antoinette 
Ingwersen is blij dat bezoekers weer 
welkom zijn en dat ook de vrijwilligers 
weer aan de slag kunnen. En dat 
gebeurde ook. De promotievarkens 
Idem en Dito voerden actie op het 
parkeerterrein en hebben maar liefst 
793 Jumbo-vouchers van passerende 
klanten gehad. Samen met andere giften 

en statiegeldflessen is er ruim 400 euro 
opgehaald. Met dat geld schaft men 
nieuwe materialen aan, die nodig zijn 
voor het beheer van de boerderij en de 
verzorging van de dieren. 

De vrijwilligers waren in ieder geval erg 
blij dat de boerderij weer open mocht 
en ook de eerste bezoekers kwamen 
een kijkje nemen. De stichting gaat 
afwegen hoe en of er in de toekomst 
kippen, eenden, pauwen en andere 
vogels gehouden kunnen worden. Het 
dierenwelzijn staat hierbij voorop!  De 
geiten, schapen, konijnen, hertjes en 
varkens en andere dieren zien ernaar uit 
om weer bewonderd te worden. Komt u 
snel een kijkje nemen?

GESLAAGDE ZORGMARKT 
In Langeraar hield de Dorpsraad 15 
oktober voor de vierde keer een 
zorgmarkt. Wethouder Tom de Kleer 
opende de zorgmarkt. De wethouder 
noemde de zorgmarkt een goed 
voorbeeld om ook in andere kernen 
te organiseren. “We willen zorg zoveel 
mogelijk dichtbij huis organiseren. Deze 
markt is bij uitstek een voorbeeld van 
elkaar laagdrempelig ontmoeten en 
kennis en ervaringen uitwisselen. Ik 
hoop dat veel inwoners hier nuttige 
informatie opdoen.” De Kleer bedankte 
dorpsraad Rondom de Plassen voor de 
organisatie. Simon Slof was blij met het 
grote aanbod van zorgverleners. 

“We zijn blij dat u hier allemaal naartoe 
bent gekomen en ik weet zeker dat u 
nuttige informatie meebrengt.“ 
WijdeZorg, Activite, Tom in de Buurt, 
Tafeltje Dekje en Hospice hadden een 
stand, maar ook lokale organisaties 
zoals KBO Langeraar, BOB-bus en 
medewerkers van de gemeente gaven 
acte de presence. Wethouder de Kleer 
maakte na zijn openingsspeech nog 
een rondje langs alle stands om zich 
persoonlijk op de hoogte te laten 
brengen. De dorpsraad constateerde 
dat de Zorgmarkt gezellig druk was 
geweest. Waarschijnlijk komt er volgend 
jaar een vijfde editie.
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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

INLOOPSPREEKUUR GEMEENTERAAD 3 NOVEMBER
Eén keer per kwartaal houdt de 
gemeenteraad een ‘inloopspreekuur’. 
Deze keer is het op donderdagavond 3 
november van 20.00 tot 21.00 uur in de 
hal van het gemeentehuis in Nieuwveen.
  
Tijdens dit inloopspreekuur kunt u met 
raadsleden spreken over ideeën en 
plannen die u heeft of over zorgen die 
bij u leven.  

Zo werkt het inloopspreekuur  
• U hoeft zich vooraf niet aan te melden; 

dat mag wel via griffier@nieuwkoop.nl. 

• De griffier ontvangt u in de hal (deze 
ondersteunt de gemeenteraad).  

• De griffier vraagt u naar uw 
gespreksonderwerp en verwijst u door 
naar een statafel. 

• Bij elke statafel staan raadsleden (en/
of fractieassistenten) van de partijen 
die in de gemeenteraad zitten. 

• U kunt uw idee, plan of zorg toelichten 
en in gesprek gaan met de raadsleden.   

• Een van de raadsleden is 
gespreksleider en kijkt of er conclusies 
zijn te trekken en of er (vervolg)
afspraken komen.  

• In principe heeft u 20 minuten voor 
het gesprek maar als er veel inwoners 
bij het inloopspreekuur zijn wordt het 
gesprek korter.

BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 10 NOVEMBER  
De gemeenteraad sprak 20 oktober al meningsvormend over de begroting en de najaarsnota. In de besluitvormende 
raadsvergadering van 10 november stelt de gemeenteraad de begroting definitief vast nadat de zogenaamde ‘algemene 
beschouwingen’ zijn gehouden. Tijdens deze algemene beschouwingen geven de politieke partijen hun visie op de toekomst van 
Nieuwkoop. De begroting en najaarsnota staan op de homepage van de website van de gemeenteraad; www.raadnieuwkoop.nl. 
De agenda en de achterliggende stukken staan onder ‘agenda & vergaderstukken’. Wilt u met de vergadering meekijken dan kan 
dat op de publieke tribune of via www.raadnieuwkoop.nl.

WAT BESLOOT DE GEMEENTERAAD 13 OKTOBER 
De gemeenteraad stelde de meeste 
agendapunten vast conform het 
voorgestelde besluit van B&W. Hieronder 
is een aantal agendapunten uit deze 
vergadering uitgelicht.

Locatiekeuze en functies IKC Nieuwveen
B&W stelde de raad onder andere voor
- om de huidige locatie van De Ringkant 
en het voormalige gebouw van De 
Wegwijzer te kiezen als locatie voor het 
nieuwe IKC; 

- in het IKC Nieuwveen aparte ruimte 
te realiseren voor basisonderwijs, 
kinderopvang, een sportzaal en een 
multifunctionele (verenigings)ruimte 
met daarvoor de benodigde ruimte en 
budget.

De raad voegde via een amendement 
(wijzigingsvoorstel) nog twee besluiten 
toe namelijk om met gebruikers een plan 
op te stellen voor een multifunctionele 
ruimte en indien nodig met een nieuwe 
budgetvraag terug te komen naar de raad. 

Ook nam de raad een motie (verzoek 
aan B&W) aan om de buitenruimte voor 
buitensporten door velen te benutten.

Collegeprogramma 2022-2026
Het collegeprogramma is de uitwerking 
van het eerder gesloten coalitieakkoord. 

Het college van B&W geeft aan wat zij de 
komende jaren gaat doen en wil bereiken. 
Het werd ongewijzigd vastgesteld met 

de stemmen van SBN, CDA, VVD en 
SGP-ChristenUnie (14 stemmen) vóór 
en van Natuurlijk Nieuwkoop en D66 
(5 stemmen) tegen. Zowel Natuurlijk 
Nieuwkoop en D66 gaven daarbij een 
stemverklaring.

Vragen half uur
SGP-ChristenUnie stelde vragen over 
(1) afsluiting Ziendeweg en (2) kinderen 
zonder ontbijt op school. D66 stelde 
vragen over alleenstaande minderjarige 
asielzoekers.

Wilt u weten wat er precies gezegd is, kijk 
dan op www.raadnieuwkoop.nl bij ‘(Live 
uitzendingen gemeenteraad’. Daar kunt u 
de vergadering terugkijken.
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Naam (M/V):.....................................................................................................................
Adres en woonplaats:......................................................................................................
Telefoonnummer:.............................................................................................................
E-mailadres:.....................................................................................................................
Nomineert:...........................................(M/V) voor de Vrijwilligers/Jeugdvrijwilligersprijs 
(doorhalen wat niet van toepassing is) omdat,................................................................ 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Inleveren bij: Gemeente Nieuwkoop, Postbus 1, 2460 AA Ter Aar, of afgeven bij de 
receptie van het gemeentehuis in Nieuwveen.

Kent u personen die het verdienen om 
beloond te worden voor hun vrijwillige inzet? 
Aarzel dan niet en meld hen aan voor de prijs. 
Uw waardering is voor de vrijwilliger vaak een 
stimulans om door te gaan met het mooie 
vrijwilligerswerk.
 
Op www.nieuwkoop.nl/vrijwilligersprijs vindt u 
het digitale aanmeldformulier. Aanmelden kan 
tot en met 30 oktober 2022.  

De Jeugd- en de Vrijwilligersprijs 2022 reiken 
we uit tijdens de Nieuwjaarsontmoeting van de 
gemeente.

De gemeente reikt in januari 2023 de Jeugd- 
en de Vrijwilligersprijs uit. Beide prijzen zijn voor 
inwoners uit de gemeente Nieuwkoop die zich 
belangeloos inzetten voor de Nieuwkoopse 
samenleving. Bijvoorbeeld voor een club of 
vereniging of gewoon voor de mensen om zich 
heen. 

Met deze prijzen spreekt de gemeente haar 
waardering uit voor al die duizenden 
vrijwilligers, jong en oud(er), die er samen voor 
zorgen dat alle verenigingen en organisaties in 
de gemeente Nieuwkoop blijven draaien. 

De Jeugdvrijwilligersprijs is een prijs voor een 
jeugdige vrijwilliger (tot 21 jaar) die veel doet 
voor de Nieuwkoopse samenleving en ook 
leeftijdsgenoten weet te motiveren tot 
vrijwilligerswerk. 

VRIJWILLIGERSPRIJS 

2022!
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RUIMEN GRAVEN ALGEMENE BEGRAAFPLAATS IN 
TER AAR IN NOVEMBER 
Eind november 2022 worden de graven in vak XVI op de  
algemene begraafplaats aan de Westkanaalweg in Ter Aar 
geruimd. Dit zijn algemene graven, waarvoor een grafrust geldt 
van minimaal tien jaar. We halen de graven weg om ruimte 
te maken voor nieuwe graven. Bij het ruimen van de graven 
worden de stoffelijke resten in een verzamelgraf herbegraven. 
De lijst met graven die geruimd worden, vindt u op  
www.nieuwkoop.nl. Alle belanghebbenden zijn, voor zover 
bekend, hierover geïnformeerd. Ook staan er al geruime tijd 
bordjes op de graven.  

Hoe gaat de ruiming in zijn werk?
Een gespecialiseerd bedrijf, Voogt Graaftechniek, voert de 
ruiming uit. Tijdens de ruiming worden de stoffelijke resten uit het 
graf overgebracht naar het verzamelgraf. Het gedeelte waar de 
werkzaamheden worden uitgevoerd is volledig met schermen 

afgezet. De medewerkers houden zich bij de ruiming aan de 
handleiding ‘Opgraven en ruimen’ van de Landelijke Organisatie 
van Begraafplaatsen, die opgesteld is om een respectvolle 
ruiming te realiseren.

NOVEMBER = PMD MAAND 
In november krijgt u tips over het inzamelen van PMD 
(Plastic, Metaal en Drankkartons). Het is belangrijk om plastic 
verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons 
goed en gescheiden aan te bieden, want deze verpakkingen 
zijn waardevolle grondstoffen die gebruikt worden bij het 
maken van nieuwe producten. 

Niks missen? Houd onze website en social 
mediakanalen goed in de gaten. 
Kijk voor meer informatie op 
www.cyclusnv.nl/pmd en meld u hier aan voor 
de I Love Afval Scheiden nieuwsbrief.

SCHOONMAKEN VOORWETERING: 
GRAAG BOOTJES TIJDELIJK WEGHALEN 
In week 44 (31 oktober t/m 4 november) wordt het slootvuil 
uit de Voorwetering gehaald. Dit is de sloot die langs 
Zuideinde, Dorpsstraat, Noordenseweg en Simon van 
Capelweg aan de plaskant ligt. De aanwezige bootjes maken 
het schoonmaken van de sloten moeilijk. 
 
Heeft u een boot in de Voorwetering liggen? Wilt u deze dan 
vóór 31 oktober tijdelijk uit de Voorwetering halen?  

Leg de boten niet op de kant, dit maakt het uitvoeren van de 
werkzaamheden namelijk een stuk lastiger. Alvast bedankt.

LOCATIES BLADKORVEN  
Bedankt voor uw leuke reacties op onze bladkorven oproep. 
In oktober plaatsen we alle 20 bladkorven. Helpt u mee om de 
bladkorven te vullen? Bladkorf vol blaadjes? Wij komen 1 keer 
per week langs om de bladkorf te legen. Takken, snoeiafval en 
ander groen, dat mag gewoon in de gft-container of naar de 
Milieustraat.

Hier staan de bladkorven:
1. Achtmorgenpad op parkeerplaats Tennisvereniging in Langeraar.
2. Beerstratenlaan met hoek Churchilllaan in Nieuwkoop.
3. Beethovenlaan met hoek Mozartlaan.
4. Berkenlaan met hoek Achterweg in Nieuwkoop.
5. Gruttoplein in Nieuwkoop.
6. Halve Roe nabij vijver in Nieuwkoop.
7. Bernhardlaan op grasveld in Nieuwkoop.
8. Karhaak in het gazon tegenover nummer 17 in Nieuwkoop.
9. Dahliastraat ter hoogte van speelplek in Noorden.
10. Jan van Blankenpad tegenover nummer 5 in Nieuwveen.
11. Rugstreeppad ter hoogte van nummer 24 in Nieuwveen.

12. A. van Heusdenstraat met hoek ’t Gangetje in Ter Aar.
13. Essenlaan met hoek Berkenpad in Ter Aar.
14. Hoogerheijdestraat tegenover nummer 5 in Ter Aar.
15. Korteraarseweg tegenover nummer 96 in Korteraar.
16. Van Schagenhof naast nummer 15 op het plein in Ter Aar.
17. Vosholstraat met hoek Mijsstraat in Ter Aar.
18. De Dobbe tegenover nummer 6 in Noordeinde.
19. H. Albrechtstraat naast nummer 13 in Zevenhoven.
20. H. Albrechtstraat naast nummer 76 in Zevenhoven.
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De winnaars van ‘De Groenste Tuin’ verkiezing 2022 zijn: 

JONGERENWERKER DENNIS BOER STELT ZICH VOOR 

“SAMEN VOOR EEN GEZONDE JEUGD, GEZONDE TOEKOMST!” 

Jongerenwerker en JOGG-regisseur 
Dennis Boer van Jong in Nieuwkoop 
vertelt… 
 
Van kleins af aan staat een goede 
gezondheid centraal in alles wat ik doe. 
Ik vind het belangrijk om dagelijks aan 
mijn eigen gezondheid te werken, maar 
ook probeer ik mensen om me heen te 
stimuleren tot gezond gedrag. Vanuit mijn 
achtergrond als trainer/coach heb ik hier 
inmiddels veel ervaring mee. Deze kennis 
probeer ik nu over te brengen in het 
contact dat ik dagelijks met jongeren heb.
 
Werken aan een gezonde omgeving
Binnen de gemeente heb ik naast mijn rol 
als jongerenwerker ook een belangrijke 
verantwoordelijkheid als JOGG-regisseur. 
Als JOGG-regisseur werk ik aan het 

creëren van een gezonde omgeving 
voor kinderen en jongeren. Dat is helaas 
nodig, want onze omgeving is helemaal 
niet zo gezond meer. De laatste jaren is 
er veel veranderd. Overal om ons heen 
worden we voortdurend verleid tot veel 
en ongezonde voeding, we bewegen 
steeds minder, hebben meer stress en 
slapen onvoldoende. Voor kinderen, 
jongeren en ouders/verzorgers is het 
in deze omgeving steeds moeilijker om 
gezonde keuzes te maken en daar wil ik 
graag samen met jullie iets aan doen! 
 
Samen voor een gezonde toekomst
Om die veranderingen te realiseren focus 
ik me op de omgeving waarin kinderen 
en jongeren zich dagelijks bevinden. 
Denk hierbij aan de thuisomgeving, de 
buurt, school en verenigingen, maar ook 
werk en media zijn belangrijk. 

Ik probeer hierin samen te werken 
met iedereen die in deze omgevingen 
verantwoordelijkheden heeft. Samen 
kunnen we de krachten bundelen en 
tot structurele veranderingen komen. 
Als jongerenwerker kom ik dagelijks in 
aanraking met jongeren. De gesprekken 
die ik met ze heb, geven mij een inkijkje 
in hun leefwereld. Hierdoor krijg ik een 

goed beeld van 
wat er onder 
de jongeren 
speelt en welke 
interesses en 
behoeften er zijn. Dat kan specifiek over 
gezondheid gaan, maar ook voor andere 
hulpvragen sta ik samen met mijn collega 
jongerenwerkers klaar om onze jongeren 
te ondersteunen. Samen zorgen we voor 
een gezonde toekomst!
 
Contact
Heeft u een vraag over wat het 
jongerenwerk voor uw kind kan 
betekenen? Of misschien heeft u een 
algemene vraag over het jongerenwerk 
of een gezonde leefomgeving? 

Kijk eens op onze website  
www.jonginnieuwkoop.nl óf 
kom op dinsdag- woensdag- of 
donderdagmiddag langs in het Wijkpunt 
aan de Maarten Freeke Wije 2D. Een 
afspraak maken is ook mogelijk door 
contact met ons op te nemen per e-mail 
jong@nieuwkoop.nl 
of via Instagram  
@jonginnieuwkoop.

Connie Otto (derde prijs)Johanna Klunder (tweede prijs)Maureen van Noort (eerste prijs)

WINNAARS ‘DE GROENSTE TUIN’ VERKIEZING  
Voor het derde jaar op rij zijn alle 
deelnemers van ‘De Groenste Tuin’ 
verkiezing beoordeeld. Er zaten weer 
veel mooie en waardevolle, groene 

tuinen tussen. Onze complimenten 
aan iedereen die heeft meegedaan! En 
bedankt namens vogels, insecten, bijen 
en alle andere dieren. 

Met zo’n groene tuin prijst de tuinbezitter 
zich natuurlijk al gelukkig, maar de drie 
winnaars zetten wij graag extra in het 
zonnetje.

Van harte gefeliciteerd! Wilt u weten waarom juist deze tuinen gewonnen hebben? 
U leest het op www.nieuwkoop.nl/winnaars-de-groenste-tuin-2022.
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De officiële bekendmakingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. Wilt u berichten over uw buurt van bijvoorbeeld 
omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten per e-mail ontvangen?  Meld u dan aan bij de e-mailservice van overheid.nl.

BEKENDMAKINGEN IN HET KORT 

AANVRAGEN EVENEMENTEN & 
ACTIVITEITEN
Nieuwveen
Schilkerweg 21 - Rotary Bike Challenge, 2 
apr 2023
Ampèrestraat 2 - geluidhinder 13 dec 
Korteraar 
Korteraarseweg 56A - schenken alcohol, 
1-3 sep 2023 – Korteraars Buurtfeest
Noorden
Floraweg 1 - standplaats 24 nov t/m 18 
dec - kerstbomen 
Nieuwkoop
Joop Zoetemelk Classic 18 mrt 2023

AFGEHANDELDE AANVRAGEN 
EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN
Nieuwkoop
Zuideinde 6 - alcoholvergunning - 
Restaurant Hotel Zuideinde
Reghthuysplein - intocht Sint, 12 nov 
Inzameling 28 nov t/m 3 dec - 
Volleybalvereniging Waterlanders 
Reclameborden van 7 t/m 14 nov - 
aankondiging open dag MBO Rijnland 
Dorpsstraat 39 - vogeltentoonstelling, 
18-20 nov
Noorden
Simon van Capelweg - Intocht Sint, 19 nov
Ter Aar
Ringdijk 32 - kleindiertentoonstelling, 17-19 
nov
Reclameborden van 14 t/m 26 nov - 
aankondiging rommelmarkt 

GEBRUIK MEERJARENVERGUNNING
Nieuwveen
Blokland t.o. 37. Bloklandfeest 4 t/m 6 mei 
Nieuwkoop
Churchilllaan naast 43 BBQ event, 1 jul 23 
Fleurstraat - Bruggebuurtfeest, 31 aug t/m 
2 sep 2023 
Ter Aar
Argonnepark KVW Ter Aar, 12-18 aug 2023 
Langeraar
Diverse wegen Braderie Langeraar,9 sep 
2023
Korteraar 
Korteraarseweg 56A -Korteraars 
buurtfeest, 1-3 sep 2023
Zevenhoven
Diverse wegen - 7-Loop, 1 oktober 2023

BESLUIT NUMMERAANDUIDING
Ter Aar, Paradijsweg 88B 

VERORDENINGEN EN REGELINGEN
Mandaat/machtiging afgeven 
subsidiebeschikking Opvang, 
ondertekenen raamovereenkomsten 

Ondersteuning met wonen en 
ondertekenen Addendum Toegang Plus

BESCHIKKING OPNAME VERTREK 
BRP
de heer Robert Gijsbertus Pieter Arnoldus, 
Ter Aar
de heer Skwirus Marcin, Nieuwkoop
mevrouw Siek Dominika en kinderen 
Skwirus, Fabian Sebastian en Skwirus, 
Alexander Jakub, Nieuwkoop

TOESTEMMING TOT OPGRAVEN  
Ter Aar, Westkanaalweg 83 

VERKEERSBESLUITEN 
Nieuwveen, Teylersplein - reserveren 
twee extra parkeerplaatsen voor opladen 
elektrische voertuigen naast de bestaande 
laadpaal en intrekken besluit reserveren 
twee plaatsen Teylersplein 3-7  
Nieuwkoop, Zuideinde 44C - reserveren 
twee extra parkeerplaatsen voor opladen 
elektrische voertuigen

ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER
Langeraarseweg 127 Ter Aar - verhuizen 
kantoor
Simon van Capelweg 153 Noorden - 
veranderen supermarkt

BESTEMMINGSPLANNEN 
VASTGESTELD
Hogedijk 10a/b, Zevenhoven
Nieuwveens Jaagpad 12a, Nieuwveen

SLOOPMELDINGEN
Ter Aar 
Hoekse Aarkade 11 - verwijderen asbest 
eindpijp 
Kerkweg 81 - slopen teeltruimte met 
asbest
Oude Kerkpad 9 - verwijderen asbest
Walnootstraat 27 - vervangen 
asbesthoudende dakplaten

BRANDVEILIG GEBRUIK
Zuideinde 82 Nieuwkoop - 
gebruiksmelding eindejaarsfeest
Conradpark 18 Nieuwveen - voorgenomen 
omgevingsvergunning brandveilig gebruik

AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING
Nieuwveen 
Blokland 27 - bouw woning
Dorpsstraat 88 en 90 - slopen woningen 
en bijgebouwen

Nieuwveens Jaagpad 117 - bouw woning 
Nieuwkoop/Noorden
Esdoornstraat 1 t/m 17 en Lindelaan 11 
t/m 23 Nieuwkoop en Irisstraat 1 t/m 
8 Noorden - aanbrengen geïsoleerde 
dakelementen 
Nieuwkoop 
Lindelaan 1 - aanleg in- of uitrit 
ingetrokken
Nieuwveenseweg 25 - kap kastanje 
Zuideinde 106 - uitbreiden woning
Reghthuysplein 18E - bootlift 
Noorden 
Voordijkseweg 6 - bouw woning 
Zevenhoven 
F.M. Baudstraat 3 - plaatsen dakkapel
Ter Aar
Oostkanaalweg 21A - plaatsen chalet
Smidskade 11 - aanbouw extra loods
Westkanaalweg 52A - bouw loods
Woerdense Verlaat
Woerdense Verlaat 7A - verbouw schuur 
tot woning

AFGEHANDELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING
Nieuwkoop
Nieuwveenseweg 53 - kap rode beuk
Zuideinde 52A - verbouw woning en 
verhogen kap
Nieuwveen 
Oude Nieuwveenseweg 70 - wijzigen 
kleur monumentale boerderij
Langeraar 
Langeraarseweg 125 - wijzigen dak en 
plaatsen zonnepanelen
Papenveer 
Paradijsweg 21 - vergroten dakkapel
Paradijsweg 88B - bouw woning
Zevenhoven 
Nieuwveenseweg 102 - bouw 
werktuigenberging

Gebruik meerjarige 
evenementenvergunning  

Heeft u een meerjarige 
evenementenvergunning? 

Meld dan vóór 1 november of u 
volgend jaar weer gebruik maakt 
van de vergunning. Melden kan 
online op: www.nieuwkoop.nl. 

Voor vragen kunt u terecht bij het 
verenigingsloket via 14 0172 of 
verenigingsloket@nieuwkoop.nl.
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BIJEENKOMST ‘LAAT JE ZIEN’ EN CYBERCONGRES 
VOOR ONDERNEMERS

In ’t Trefpunt in Zevenhoven is er op 
maandag 7 november een bijeenkomst 
voor ondernemers in de detailhandel. 
Er staan twee presentaties op het 
programma. 

De online zichtbaarheid van de 
detailhandel  
Joke Pelser van Effect Com geeft inzicht, 
inspiratie en praktische tips over de 
noodzaak van online zichtbaarheid en 
vindbaarheid, een goede website, het 
maken van analyses, webshops en de 
inzet van sociale media. 

De kansen van fysieke winkels en 
winkelstraten 
Remco Heeren en René Hendriks van 
Platform De Nieuwe Winkelstraat praten 

u bij over de positie van het MKB in de 
(dorps) kernen. Hoe je samen je positie 
kunt versterken en de maatschappelijke 
meerwaarde van ondernemingen kunt 
vergroten. Uiteraard is er ook ruimte voor 
discussie. Zorg dat u erbij bent!

Locatie: Partycentrum ‘t Trefpunt, S. van 
Drielstraat 4,  2435 XZ Zevenhoven
Aanvang: 19.30 uur  
(Inloop vanaf 19.00 uur) 

Na afloop is er een drankje en een hapje 
en is er gelegenheid om na te praten met 
collega ondernemers uit de Rijnstreek. 
Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 4 
november via Willem Bouwmans via 
w.bouwmans@nieuwkoop.nl  
of 06 25766275.

23 NOVEMBER CYBERCONGRES 

Ondernemers kunnen woensdag 23 
november van 16.00 tot 19.00 uur in 
Alphen aan den Rijn (locatie volgt nog) 
een gratis cybercongres bijwonen. Wist 
u dat 1 op de 5 ondernemers slachtoffer 
wordt van cybercrime? Cybercrime is de 
snelst groeiende vorm van misdaad en 
de schade bedraagt ruim € 10 miljard 
per jaar. Niemand minder dan Kees 
van der Spek vertelt u tijdens het Cyber 
Congres ‘Digitaal Veilig Ondernemen’ 
hoe u dit kunt voorkomen. Het Centrum 
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 

(CCV) organiseert het congres in 
samenwerking met Politie Alphen a/d 
Rijn - Nieuwkoop - Kaag en Braassem. 
Aanmelden kan via www.bydb.nl.  

Het cybercongres en de bijeenkomst 
‘laat je zien’ zijn 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.

JONG GELEERD, OUD GEDAAN 
Wethouder Tom de Kleer bezocht op 10 oktober, de Dag van 
de Duurzaamheid voor het Onderwijs, IKC de Vaart in Ter Aar. 
Begeleidster Kim en de BSO-kinderen Simon en Anouk namen 
Tom mee naar de moestuin, kippenren en het wormenhotel. Een 
mooie les in circulariteit en duurzaamheid. De wormen in het 
wormenhotel zetten het GFT-afval van de BSO om in vruchtbare 
compost. Hierdoor verandert het GFT-afval in voeding voor de 
schooltuin! De producten uit de schooltuin bereiden ze weer op 
school. Kim: “Doordat de kinderen de zaadjes zien uitgroeien tot 
de groenten en hier zelf voor zorgen en het bereiden, gaan ze 
het eten. Of in ieder geval proeven. Zo komen ze op een andere 
manier in contact met gezond voedsel. Een ander voordeel is dat 
ze lekker buiten bezig zijn. Het voeren van de wormen is iedere 
keer weer een feestje voor de kinderen. Ze willen allemaal graag 
helpen. Ze gaan heerlijk met hun handen door de bakken om 
het GFT-afval te verspreiden en ze willen iedere keer natuurlijk 

checken of de wormen er nog wel zijn.” Tom: “Het is gaaf om te 
zien hoe enthousiast kinderen zijn over dit soort projecten, zoals 
het wormenhotel. Door kinderen van jongs af aan, spelenderwijs 
kennis te laten maken met grote thema’s zoals milieu, afval 
hergebruiken en gezond leven, hopen we dat zij dit thuis en in 
de toekomst gaan toepassen.”

7 NOVEMBER 
ONDERNEMERSBIJEENKOMST 
‘LAAT JE ZIEN’
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