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Voorkom inbraak Jongerenwerk Key to succes

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!

Vrijwilligersprijs Fotowedstrijd insecten Water geven in de tuin

1052 8 96

VERHOGING STARTERSLENING
Jongeren of starters die hun eerste 
koopwoning willen aanschaff en kunnen 
bij de gemeente terecht voor een 
starterslening. Wethouder Ines de 
Ridder: ”De afgelopen periode zijn de 
woningprijzen fors gestegen. 

Om de starters op de woningmarkt een 
extra steuntje in de rug te bieden hebben 
wij besloten om de starterslening te 
verhogen naar een bedrag van maximaal 
50.000 euro.”

Starterslening aanvragen
Er geldt een aantal voorwaarden voor het 
aanvragen van de starterslening. 

Zo komen starters en jongeren buiten 
de gemeente ook in aanmerking voor de 
starterslening, mits zij in de afgelopen 
10 jaar minimaal 1 jaar in de gemeente 
Nieuwkoop hebben gewoond. Verder 
zijn de onderstaande voorwaarden 
belangrijk wanneer u een starterslening 
wilt aanvragen:
• de lening is exclusief voor starters; het 
moet dus gaan om de aanschaf van een 
eerste koopwoning;

• de lening is verkrijgbaar voor woningen 
met een aankoopprijs tot aan de NHG-
grens (Nationale Hypotheek Garantie), 
zijnde in 2022 € 355.000 exclusief 
aanvullende duurzaamheidsmaatregelen.

Meer informatie over de starterslening en 
een link naar het aanvraagformulier zijn 
te vinden op 
www.nieuwkoop.nl/starterslening.

Woningbouw
De vraag naar betaalbare koopwoningen 
blijft toenemen en de komende jaren 
bouwen we deze binnen verschillende 
woningbouwprojecten verspreid door de 
gemeente. 
Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor de nieuwsbrief 
Nieuwkoop Bouwt op 
www.nieuwkoop.nl/nieuwkoop-bouwt.
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Tweewekelijks huis-aan-huis communicatieblad van de gemeente Nieuwkoop

Het echtpaar Van Coolwijk-Schutte was 70 jaar getrouwd. 
Burgemeester Robbert-Jan van Duijn ging langs om hen te 
feliciteren.

24 juni was de Nieuwkoopse Veteranendag in het 
gemeentehuis in Nieuwveen. Na de toespraak van de 
burgemeester konden de veteranen luisteren naar het 
indrukwekkende verhaal van Edwin de Wolf. Buiten bij het 
monument was vervolgens de Last Post en 2 minuten stilte. De 
bijeenkomst werd afgesloten met de traditionele blauwe hap 
(het Indische buff et). Voor de veteranen die de bijeenkomst 
hebben gemist ligt een boek klaar in het gemeentehuis 
in Nieuwveen over het indrukwekkende levensverhaal 
van Edwin de Wolf. U kunt bij de receptie vragen naar het 
bestuurssecretariaat.



 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)

GLASVEZEL IN LANGERAAR EN DE 
KUIL IN NOORDEN   
Glasdraad start binnenkort met de 
aanleg van glasvezel in Langeraar en De 
Kuil in Noorden. Goed nieuws natuurlijk 
voor de inwoners, maar dat betekent 
ook dat op sommige plekken de straat 
opnieuw open moet. 

Door voortschrijdend inzicht bij de 
diverse financiers van de providers 
Glasdraad en Delta en de getoonde 

interesse van inwoners is besloten ook 
binnen de bebouwde kom glasvezel aan 
te brengen. 

Dit houdt helaas wel in dat de trottoirs 
die net zijn aangelegd weer open 
moeten. Natuurlijk proberen we daar 
bij het plannen van werkzaamheden 
rekening mee te houden, helaas lukt dit 
niet altijd.

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.
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UP-TO-DATE BLIJ VEN?
Kijk regelmatig op www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad voor de actuele agenda van de gemeenteraad

ZOMERRUBRIEK 2022: RAADSLEDEN STELLEN ZICH VOOR
Naam: Saskia van der Drift
Partij: VVD
Zo kunt u mij bereiken: Via facebook 
(Saskia van der Drift), Messenger en via 
de griffi  er. 

Wie ben je:
Ik ben Saskia van der Drift, 40 jaar en woon 
in Nieuwveen. Naast raadslid voor de VVD ben ik 
vanuit mijn oefentherapie-praktijk betrokken bij het verbeteren 
van de samenwerking in de zorg. In mijn vrije tijd ben ik het 
liefst in de bergen te vinden, hardlopend in onze prachtige 
gemeente of geniet ik van onze eigen (moes)tuin. Ik kan ook 
uren in de keuken staan voor mijn bonbons. 

Ik zet mij (in de raad) in voor:
Ik zet me in de raad in voor een duurzaam, toegankelijk sociaal 
domein, zorg en onderwijs. Daarnaast zet ik me actief in voor 
jongeren, kunst, cultuur en vrije tijd.  

Naam: Remco Hendriks
Partij: Samen Beter Nieuwkoop
Zo kunt u mij bereiken: 
remcohendriks297@gmail.com

Wie ben je:
Ik ben Remco Hendriks, 34 jaar. Geboren en 
getogen in de kern Nieuwkoop en werk op het 
MBO Rijnland als docent. Ben vaak te vinden op de 
voetbal en op de boot.

Ik zet mij (in de raad) in voor:
Ik probeer mij voor alle inwoners in te zetten die tegen 
problemen aanlopen, dit kan op alle gebieden zijn. Samen 
kijken naar oplossingen en bouwen aan een nog mooiere 
gemeente. 

Sport, openbare ruimte of de zorg, ik vind het allemaal 
interessant en zet mij overal voor in. 

WAT BESLOOT DE GEMEENTERAAD OP 23 JUNI   
De gemeenteraad stelde de meeste agendapunten vast conform 
het voorgestelde besluit van B&W. Hieronder is een aantal 
agendapunten uit deze vergadering uitgelicht.

Bestemmingsplan Tochtpad Noordeinde 
B&W stelde de raad onder andere voor om het 
bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen; dat heeft de raad 
gedaan.

D66 diende mede namens de VVD en Natuurlijk Nieuwkoop 
een motie (een verzoek aan B&W) in om het participatieproces 
bestemmingsplan Tochtpad te evalueren. Deze motie is 
aangenomen met de stemmen van VVD, CDA, Natuurlijk 
Nieuwkoop en D66 (11 stemmen) vóór en van SBN en 
SGP-ChristenUnie (6 stemmen) tegen.

Bestemmingsplan Landelijk gebied Nieuwkoop, 1e herziening
B&W stelde de raad onder andere voor om het 
bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen; dat heeft de raad niet 
gedaan. Er zijn namelijk 3 amendementen (wijzigingsvoorstellen) 
ingediend en aangenomen. Natuurlijk Nieuwkoop diende mede 
namens de SBN, VVD, CDA en SGP-ChristenUnie een amendement 

in om de laatste versie van de parkeernorm te hanteren als 
bijlage. Dit amendement is unaniem (iedereen stemde vóór) 
aangenomen. 

SBN diende mede namens de VVD en Natuurlijk Nieuwkoop een 
amendement in over maximaal formaat vogelobservatieposten 
en uitkijktorens. Dit amendement is aangenomen met de 
stemmen van SBN, VVD, CDA en Natuurlijk Nieuwkoop (14 
stemmen) vóór en van D66 en SGP-ChristenUnie (3 stemmen) 
tegen. 
VVD diende mede namens SBN een amendement in over 
een opruimplicht van kleine windturbines. Dit amendement 
is aangenomen met de stemmen van SBN, VVD, Natuurlijk 
Nieuwkoop (11 stemmen) vóór en van CDA, D66 en SGP-
ChristenUnie (6 stemmen) tegen.

Motie Stikstofreductie wet (niet geagendeerd onderwerp) 
Deze motie is aangenomen met de stemmen van SBN, VVD, CDA, 
Natuurlijk Nieuwkoop en SGP-ChristenUnie (15 stemmen) vóór en 
de stemmen van D66 (2 stemmen) tegen. 
Wilt u weten wat er precies gezegd en besloten is? 
Kijk dan op www.raadnieuwkoop.nl. 

NIEUWS 
UIT DE 
RAAD
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PARTICULIERE INITIATIEVEN WONINGBOUW
U denkt als inwoners zelf graag actief mee over de bouw 
van woningen in de gemeente. Dit blijkt uit de suggesties 
van inwoners tijdens een motiemarkt gehouden in 2021. 
Ons ruimtelijke beleid maakt initiatieven van inwoners, 
zoals het ombouwen van in onbruik geraakte gebouwen 
naar woningbouw, mogelijk. Inmiddels zijn er op basis van 
initiatieven van inwoners diverse projecten opgestart en/of 
gerealiseerd.

Voorbeelden hiervan zijn:
•  De verbouwing van het kantoor van de voormalige 

Rabobank in Nieuwveen naar woningen.
•  De kerk aan de Achterweg in Nieuwkoop die wordt 

omgebouwd tot woningen.
•  Het omzetten van de bedrijfsbestemming naar 

woonbestemming van een schuur aan de Oude 
Nieuwveenseweg.

•  De verbouwing tot studio’s en appartementen van het oude 
stationsgebouw in Nieuwveen en een oud aannemersbedrijf 
in Zevenhoven. 

Elk initiatief toetsen we aan het geldende bestemmingsplan, 
het ruimtelijk beleid en moet passen in het door de 
gemeenteraad vastgestelde woonbeleid. De raad heeft onder 
andere de volgende instrumenten vastgesteld voor het 
woonbeleid:

• De doelgroepenverordening
 In deze verordening staan voor de woningcategorieën 

sociale huur, middenhuur en goedkope koop:
 o de maximumprijsgrenzen, 
 o de bijbehorende doelgroepen (op basis van inkomen) en
 o de minimumperiode waarin de regels voor deze 
woningen blijven gelden. 

 Dit heeft het positieve effect dat deze woningen bij 
nieuwbouwprojecten voor langere tijd betaalbaar en 
beschikbaar blijven voor de doelgroep.

• De verordening woonfonds
 Met de verordening woonfonds stimuleert de gemeente 

de bouw van sociale huur- en koopwoningen. Bij projecten 
vanaf 12 woningen is het verplicht om 35% sociale 
woningbouw te bouwen. Bij projecten met minder dan 12 
woningen kan minder dan 35% sociale woningbouw worden 
gebouwd wanneer de ontwikkelaar een storting doet in 
het Woonfonds. Wanneer een ontwikkelaar meer dan 
35% sociale woningbouw realiseert, kan er sprake zijn van 
een financieel tekort (als de grond niet van de gemeente 
is gekocht). In dat geval komt het project in aanmerking 
voor een bijdrage uit het Woonfonds. Het fonds bevordert 
daarmee de toegankelijkheid van de woningmarkt. 

• Beleidsregels voor zelfbewoningsplicht en anti-
speculatiebeding

 De zelfbewoningsplicht verplicht kopers van betaalbare 
nieuwbouwwoningen om er zelf te gaan wonen. Dit 
voorkomt dat beleggers de woningen opkopen om ze te 
verhuren.

 Het anti-speculatiebeding verbiedt de koper om een 
betaalbare nieuwbouwwoning binnen vijf jaar door te 
verkopen, enkele uitzonderingen daargelaten. Woningen 
kunnen daardoor niet meer worden gekocht om snel winst 
mee te maken door prijsstijgingen. 

Indienen particulier initiatief
Bij particuliere initiatieven doorlopen we standaard een aantal 
stappen. Hieronder staat een beknopte beschrijving van deze 
stappen.
1. Meld uw plan bij het Omgevingsloket. U kunt uw idee mailen 

naar omgevingsloket@nieuwkoop.nl of bellen met 14 0172 en 
vragen naar het Omgevingsloket.

2. De gemeente kijkt of het plan haalbaar is en of het past 
binnen het beleid en de visie van de gemeente.

3. Zo ja, dan vragen wij de initiatiefnemer een principeverzoek 
in te dienen. Bij een positief standpunt voor het 
principeverzoek vraagt de gemeente de initiatiefnemer een 
ontwerpbestemmingsplan op te stellen.

4. Het ontwerpbestemmingsplan wordt ter inzage gelegd, zodat 
inwoners een reactie op dit plan kunnen geven.

5.  Na vaststelling van het plan, kan de indiener een vergunning 
aanvragen en vervolgens gaan bouwen.

* Per 1 januari 2023 treedt er een nieuwe wet in werking, 
de ‘Omgevingswet’. Met deze nieuwe wet verandert ook het 
aanvragen van een particulier initiatief. In het derde kwartaal van 
2022 vertellen we hier meer over. In de tussentijd zijn we hard 
aan de slag om de overgang naar deze nieuwe wet zo soepel 
mogelijk te laten verlopen.
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Registratieplicht 
tweedehands goederen

Wij registreren elke aankoop van tweedehands goederen.
Toon altijd uw rijbewijs, ID-kaart of paspoort.

Waarom vragen wij uw naam en adres?
Als opkoper van tweedehands goederen zijn wij wettelijk 
verplicht elke aankoop te registreren in een inkoopregister. 
Daarin noteren we ook de naam, het adres en de woonplaats
van degene die iets tweedehands bij ons aanbiedt. 
Zo voorkomen we dat dieven gestolen goederen aanbieden 
en dat we ongewild diefstal in stand houden.

Wij behandelen uw gegevens conform de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming.

Maak het dieven niet te makkelijk
Check de tips op stopheling.nl

Stop inbraken en diefstal
Registreer je eigendommen

Stop Heling
Via de gratis Stop Heling app kun je al je waardevolle spullen registreren. Na inbraak 
of diefstal heb je dan meteen alle gegevens bij de hand voor je schadeclaim bij de 
verzekeraar en je aangi� e bij de politie. Na de aangi� e komen alle speci� eke kenmerken 
van je gestolen eigendommen terecht in de database van Stop Heling. Daarmee vergroot 
je de kans dat je je waardevolle bezi� ingen terugkrijgt. Bovendien kunnen dieven je 
gestolen spullen daardoor minder makkelijk kwijt en zullen zij eerder tegen de lamp 
lopen. Zo help je mee om diefstal te bestrijden, want misdaad mag niet lonen!

Bescherm je waardevolle spullen tegen inbraak en diefstal:
• Neem preventieve maatregelen tegen woninginbraak en diefstal
• Scan het serienummer van je waardevolle eigendommen in de Stop Heling app
• Upload foto’s van je sieraden, kunst en antiek in de Stop Heling app
• Mail de lijst van je bezi� ingen naar jezelf en bewaar hem op een veilige plek

Voor meer informatie: www.stopheling.nl

Download 

Download de app
Stop heling 

Mail de lijst 
naar jezelf

Verzend

Scan barcodes en
fotografeer sieraden

Registreer 
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INBURGERAARS MAKEN KENNIS MET NIEUWKOOP
Mensen die vanuit het buitenland in 
Nederland komen wonen zijn verplicht 
om in te burgeren. Dit ronden zij af met 
een inburgeringsexamen. 

Een verplicht onderdeel 
van het inburgeren is een 
participatieverklaringstraject (PVT). 
Tijdens zo’n traject maken de 
inburgeraars kennis met de Nederlandse 
kernwaarden vrijheid, gelijkwaardigheid, 
solidariteit en participatie. 

Een groep van 8 inburgeraars volgde 
afgelopen periode het PVT. Samen 
met klantmanager Riham Salah van 
de gemeente gingen zij op bezoek bij 
onder andere de politie, Zwembad De 
Wel en IKC De Vaart. De groep leerde 
zo de gemeente kennen en kreeg 
daarnaast informatie over onze normen 
en waarden.

Riham vertelt: “Door in kleine groepjes 
te werken, kan ik het programma 
aanpassen aan de mensen die er zijn. 
Bij het samenstellen van de groep kijk ik 
naar de taal. 

Het is belangrijk dat de mensen echt 
begrijpen waar het over gaat en 
waarom het PVT belangrijk is. Zelf 
spreek ik Arabisch, Spaans en Engels. 
Als er andere talen gesproken worden, 
nodig ik een tolk uit die kan helpen. 
Met deze groep hebben we twee leuke, 
leerzame dagen gehad!” 

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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JONG IN NIEUWKOOP: MEEDOEN EN MEEDENKEN 
Jong in Nieuwkoop is het jongerenwerk 
in onze gemeente. Jongeren kunnen 
er terecht met allerlei vragen 
over bijvoorbeeld werk, school, 
vrijetijdsbesteding en geld. Ook met 
goede ideeën voor onze gemeente of als 
jongeren iets willen organiseren kunnen 
zij bij Jong in Nieuwkoop terecht. Het 
jongerenwerk is er voor alle jongeren van 
10 tot en met 23 jaar uit alle 13 kernen 
van onze gemeente. 

Wie zijn wij?
Ons team bestaat uit een drietal 
jongerenwerkers: Dennis, Mark & Wendy, 
elk met ons eigen specialisme. Na de 

zomer vertellen we meer over die 
specialismes veiligheid, gezondheid en 
kansrijk. We leren de jongeren van onze 
gemeente graag kennen en binnenkort 
kunnen jullie ons makkelijk herkennen 
aan onze Jong in Nieuwkoop outfit. 

Kom eens langs!
We willen graag dat jongeren 
meedenken en meedoen. We gaan 
als jongerenwerkers graag met jullie 
in gesprek, bijvoorbeeld op straat, bij 
sportverenigingen of op school. 

Daarnaast zijn we elke dinsdag, 
woensdag en donderdag vanaf 13.00 uur 
te vinden in het Wijkpunt (Maarten Freeke 
Wije 2D, Nieuwkoop). Kom gerust eens 
langs, iedereen is welkom!

Zomeractie!
Deze zomervakantie heeft Jong in 
Nieuwkoop een geweldige zomeractie. 
We delen speciale zomertasjes uit met 
zomerse dingen, zoals een zonnebril, 

zonnebrand en ook 
een spel kaarten. 
We dagen alle jongeren in 
Nieuwkoop uit om zo’n tasje bij ons te 
scoren (ophalen kan ook bij het Wijkpunt 
in Nieuwkoop). 

Maak een zomerse foto met 1 of meer 
van onze promotieartikelen, plaats 
deze op Instagram en tag ons @
jonginnieuwkoop. De leukste foto met de 
meeste likes wint een zomerse prijs!

Vragen? 
Op onze nieuwe website 
www.jonginnieuwkoop.nl staat veel 
informatie. Neem gerust eens een kijkje. 

Jongeren kunnen zelf contact met ons 
opnemen en ook ouders die meer willen 
weten over ons werk en wat wij voor u 
en uw kind kunnen betekenen kunnen 
contact opnemen. We zijn te bereiken 
via jong@nieuwkoop.nl of stuur ons via 
Instagram een DM @jonginnieuwkoop.

AANVRAGEN ÉÉNMALIGE ENERGIETOESLAG 
Huishoudens met een laag inkomen 
kunnen een eenmalige energietoeslag 
krijgen van € 800. Met dit extra geld 
kan (een deel van) de energiekosten 
worden betaald. 
Heeft u de toeslag nog niet 
automatisch ontvangen of nog niet 
aangevraagd, dan kunt u dat alsnog 
doen. 
 
Voorwaarden
• U woont in de gemeente Nieuwkoop.
• U heeft een geldig Nederlands 

identiteitsbewijs of verblijft rechtmatig 
in Nederland.

• U betaalt de energiekosten van uw 
woonadres.

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

 
Meer informatie over de energietoeslag 
leest u op 
www.nieuwkoop.nl/energietoeslag.
 
Aanvragen
De gemeente Alphen aan den Rijn voert 
de eenmalige energietoeslag uit voor 
de gemeente Nieuwkoop. 

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

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

AANVRAGEN STRUCTURELE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2023 
Bent u lid van een vereniging of stichting 
die maatschappelijke activiteiten uitvoert 
in onze gemeente? Vraag dan voor 
1 oktober 2022 online uw structurele 
activiteitensubsidie voor 2023 aan. 
Biedt uw vereniging of stichting 
bijvoorbeeld activiteiten aan 

om bewegen te stimuleren? Of 
biedt u laagdrempelig kunst en 
cultuuractiviteiten aan of activiteiten 
die de zelfredzaamheid van 
ouderen stimuleert of gericht zijn 
op deskundigheidsbevordering? 
Voor al deze zaken en meer, kunt u 

een activiteitensubsidie aanvragen. 
Benieuwd of uw vereniging of stichting 
voor subsidie in aanmerking komt?

Neem gerust contact op met het 
Verenigingsloket via  
verenigingsloket@nieuwkoop.nl of 14 0172.
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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
De Regenboog 18 - geluidhinder 24 sep 
Hele gemeente
fly by 24 sep - Red Ball Express

AFGEHANDELDE AANVRAGEN 
EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN
Zevenhoven
Achterweg thv Hogedijk 35 Pink Panther 
Feest 14 aug + schenken alcohol
Plantsoen Kindervakantie week 15-18 aug 
Nieuwveen
Teylersplein - Intocht Sint 19 nov 
Ter Aar
Argonnepark - Kinder Vakantie Spelen 
15-19 aug 
Bernhardlaan - Timmerdorp, 15-18 aug 
Nieuwkoop
Meijepad 4 - zwemsponsor actie 11 sep 
Het Lange Stuk 38 - 10 jul plaatsen 
springkussen
Dreg 3 - overschrijden geluidsnormen 
19 aug
Transportweg 4 - overschrijden 
geluidsnormen 7 en 8 okt

WIJZIGEN STRAATNAAM 
Papenveer Plan Westzijde 
Sneeuwklokjestuin wordt 
Sneeuwklokjeslaan

NUMMERAANDUIDING  
Ter Aar Geerweg 85 - aanvraag
Nieuwkoop Achterweg 4 - besluit
 
VERORDENINGEN EN REGELINGEN 
Besluit volmacht publicatie 
toelatingsdocument Open House 
procedure Ondersteuning met wonen
Plan van aanpak Eenzaamheid
Verordening Starterslening
Vestiging voorkeursrecht

BASISREGISTRATIE PERSONEN 
(BRP)
Voorgenomen opname gegevens 
vertrek
de heer Johan Vincent van der Meer, 
Ter Aar
Besluit opname gegevens vertrek
de heer Bart van Eijk Nieuwveen
de heer Hirlal Noorden
mevrouw Nazima Karamali Ter Aar

VERKEERSBESLUITEN
Ter Aar
Instellen parkeerverbodzone Venenbuurt 
Reserveren vier parkeerplaatsen 
opladen elektrische voertuigen 
Beverlanderhof

SLOOPMELDINGEN
Nieuwkoop
Churchilllaan 27 - verwijderen asbest
Nieuwveen
Dorpsstraat 50 - verwijderen asbest
Langeraar 
Drossaard 6 - verwijderen asbest
J.M. Halkesstraat 1 - verwijderen asbest
Papenveer 
Paradijsweg 46 - verwijderen asbest
Ter Aar
Oostkanaalweg 19B - gedeeltelijk slopen 
kas
Oostkanaalweg 22A- verwijderen asbest 

AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING 
Nieuwkoop
Nieuwveenseweg 29 - kap 2 
perenbomen
Nieuwveenseweg 29A - bouw woning
Willem de Zwijgerlaan 5 - bouw 
tuinhuisje
Windhaak 63 - terugplaatsen pui van 
dakkapel
Nieuwveen
Uiterbuurtweg 45 - bouw bedrijfswoning
Noorden
Simon van Capelweg 109C - plaatsen 
terrasoverkapping
Simon van Capelweg 153 - plaatsen 
gevelreclame
Simon van Capelweg 32B - onderheien 
stuk tuin
Voorweg 125 - bouw woning
Voorweg B 3413 - bouw woning
Papenveer
Achter Paradijsweg 48 - bouw woning
Paradijsweg 88 - bouw woning
Ter Aar
Bosveen 13 - plaatsen fietsenberging
Essenlaan 26 - plaatsen handelsreclame
Hoogerheijdestraat 20 - gelijktrekken 
kozijnen
Oostkanaalkade 6 - plaatsen steiger
Oostkanaalweg 30A - bouw noodwoning
Westkanaalweg 6 - bouw bijgebouw
Korteraar
Korteraarseweg 53E - plaatsen 
dakkapellen

Woerdense Verlaat
Bosweg 1 - plaatsen noodwoning
Zevenhoven
Schoterstraat 12 - verhogen nok, 
plaatsen dakkapellen

VOORGENOMEN 
OMGEVINGSVERGUNNING
Noordse Dorp 
Uitbreiden consistorie kerk Noordse 
Dorpsweg 4 Noorden

VERLENGING BESLISTERMIJN 
OMGEVINGSVERGUNNING
Zevenhoven
Zuideinde 24 - aanbrengen dakisolatie
Zuideinde 11A - bouw woning

AFGEHANDELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING
Nieuwkoop
Schootanker 16 - plaatsen dakkapel
Zuideinde 170 - bouw bijgebouw
Achterweg 4 - transformeren 
kerkgebouw naar 15 appartementen
Nieuwveen
nabij Schilkerkade 4A - plaatsen dam 
met duiker
W.P. Speelmanweg 42 - vervangen 
dakkapel
Nieuwveens Jaagpad 45 A - bouw kas
Lotusbloem 7 - wijzigen fundering 
Langeraar
Langeraarseweg 21 - plaatsen hekwerk
Langeraarseweg 3A - plaatsen 
waterpomp- vergunningvrij
Ter Aar
Holstein 22 - plaatsen dakkapel - 
vergunningvrij
Kerkweg 26 - plaatsen dakkapel
Smidskade 2A - legaliseren vlonder
Smidskade 2 - legaliseren vlonder, 
lantaarn plantenbak en tuinmeubilair
Smidskade 3 - bekrachtigen 
aanwezigheid vlonder en lantaarn 
tussen Zevenhovenseweg-Windepad - 
realiseren 5 tijdelijke uitritten
Papenveer 
Paradijsweg 60 A - aanleg weg en uitrit, 
verbreden en dempen watergangen, 
ophogen gronden, aanleg beschoeiingen 
en golfkering
Zevenhoven
Park Zomerlust 35 - plaatsen veranda
Noorden 
Anemonenstraat 13 - inrichten kamer als 
kapsalon
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EXPOSITIE GEMEENTEHUIS
Ieder kwartaal exposeert een kunstenaar in het 
gemeentehuis in Nieuwveen. Deze keer Robert Kok. Robert 
Kok is een gepassioneerd wildlife- en natuurfotograaf 
uit Nieuwveen. Hij maakte al duizenden 
indrukwekkende foto’s zowel in Nederland 
als in het buitenland. 

Naast natuur- en wildlifefotografi e, maakt 
hij ook prachtige landschapsfoto’s. U kunt 
de foto’s tot 21 september bekijken 
tijdens de openingstijden van het 
gemeentehuis.

KEY TO SUCCES

Eva Rademaker-van Klink van De Vossenburgh droeg de 
Key to succes in aanwezigheid van wethouder Antoinette 
Ingwersen over aan Saskia en Ruud van paprikakwekerij 
Duynisveld aan het Nieuwveens Jaagpad te Nieuwveen. Een 
succesvol familiebedrijf, dat niet alleen in Nieuwveen, maar 
ook op een grote locatie in de Kwakel jaarrond prachtige 
rode paprika’s kweekt. De kas verwarmen zij energiebewust 
met een warmtekrachtkoppeling systeem (WKK) en in de 
winter gebruiken zij energieschermen. Het transport in het 
bedrijf en de sortering zijn volledig geautomatiseerd. Echt 
super om te zien hoe deze paprika’s groeien en geoogst 
worden. Een prachtig familiebedrijf met een toegewijd team 
aan medewerkers! We zijn weer benieuwd aan wie Saskia 
en Ruud de ‘key to succes’ doorgeven.

SCHOLIEREN METEN WATERKWALITEIT

Wethouder Ines de Ridder onderzocht 17 juni samen met 
leerlingen van basisschool de Veenvogel uit Nieuwveen 
de waterkwaliteit van de Nieuwkoopse Plassen. Dit in het 
kader van de ‘Waterdagen’, een gezamenlijk programma 
van Natuurmonumenten en de gemeente. Gewapend 
met een zoekkaart, schepnetje en loeppotje gingen de 
leerlingen op zoek naar alle plantjes en dieren die er in 
het water voorkomen. De wethouder blikt tevreden terug: 
“De Nieuwkoopse Plassen zijn enorm belangrijk voor 
onze gemeente, niet alleen om op te recreëren, maar ook 

vanwege de natuur die we met elkaar moeten beschermen. 
Tijdens de Waterdagen leren kinderen spelenderwijs meer 
over dit mooie en belangrijke gebied in onze gemeente.“

Boswachter Juriaan van Leeuwen van Natuurmonumenten: 
“Veel planten en beestjes vind je in iedere sloot, maar er 
zijn er bij die alleen in echt schoon water voorkomen. Denk 
daarbij aan het schrijvertje of verschillende kranswieren. De 
scholieren gaan op zoek naar die soorten en controleren 
daarmee de waterkwaliteit in het gebied. In totaal doen er 
dit jaar 526 leerlingen van 10 basisscholen uit de gemeente 
mee met de Waterdagen.”

uit Nieuwveen. Hij maakte al duizenden 
indrukwekkende foto’s zowel in Nederland 

Naast natuur- en wildlifefotografi e, maakt 
hij ook prachtige landschapsfoto’s. U kunt 

Nature & Wildlife Images

Robert Kok

robert.kok@ziggo.nl

+31615221274

www.robertkokphotography.com
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GROENSPECIAL 8
WILT U INSPIRATIE OPDOEN VOOR EEN GROENE TUIN? 

IN DEZE SPECIAL STAAN HANDIGE TIPS OM U OP WEG TE HELPEN.

ZONNEBLOEMWEDSTRIJ D: 
HOE GAAT HET ERMEE? 
In mei kregen alle basisschoolkinderen een zakje 
met zonnebloemzaden om mee te doen aan onze 
zonnebloemwedstrijd. We vinden het superleuk om te zien 
hoe het met jullie zonnebloem gaat. Post op Facebook en/
of Instagram met #ZonnebloemNieuwkoop en vertel ons de 
tussenstand. Hoe hoog is jouw zonnebloem op 
dat moment? 

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

Uiterlijk eind september hoor je of je een mooie 
prijs gewonnen hebt.

9WWW.NIEUWKOOP.NL

FOTOWEDSTRIJ D INSECTEN
Het is zomer en om dit te vieren houden 
wij een fotowedstrijd! Het thema is 
‘insecten’ en past helemaal bij deze tijd. 
Dus pak uw camera of telefoon, ga naar 
buiten en maak een mooi plaatje van een 
vlinder, bij, kever, libelle, spin, oorwurm, 
mier… de keuze is reuze! 
Met uw foto brengt u niet alleen de 
natuur mooi in beeld, maar de vijf 
mooiste foto’s winnen ook nog eens 
leuke prijzen. Meedoen is eenvoudig! 
Maak een foto van een insect en mail uw 
beste foto naar 
duurzaam@nieuwkoop.nl met als 
onderwerp ‘fotowedstrijd insecten’. 
Weet u ook de naam van het insect en 
waarom deze nuttig is, dan scoort u 
extra punten. 

Insturen kan tot en met zondag 28 
augustus. De winnaars maken we begin 

september bekend. Als u meedoet, 
gaat u akkoord dat we uw foto mogen 
gebruiken op onze gemeentelijke 
kanalen. 

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

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 twee 
tot en met vijf winnen een cadeaubon 
van € 15 euro voor planten en een 
insectenhotel.

INSECTENMUUR IN 
WANDELPARK DE OLM 
Tijdens de ‘tegel eruit, plant erin’ actie op 
3 juli 2021 en 2 april 2022 leverde u veel 
tegels in. Van deze tegels en wat restanten 
van oude gemeenteprojecten maakten we 
een mooie insectenmuur in wandelpark De 
Olm in Nieuwkoop. Dat kunt u thuis (in het 
klein) ook doen met de tegels uit uw tuin. 
Of gebruik ze als plantenborder, banken en 
zitjes of stapstenen voor paadjes.

Waarom een insectenmuur?
Misschien vindt u dat het lijkt op een hoop rommel, maar 
voor insecten is het een prachtig paradijs! Een insectenmuur 
is een veilige, aangename plaats voor allerlei insecten, zoals 
(wilde) bijen, vlinders, kevers, oorwormen, pissebedden, 
lieveheersbeestjes en nog veel meer! Ze kunnen er schuilen 
voor natuurlijke vijanden, zich voortplanten en overwinteren. 
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WATER GEVEN OP UW BALKON OF TERRAS 
Veel planten in potten maken uw terras 
of balkon een flexibel stukje tuin. In 
de zomer geven één- en tweejarige 
bloemen en andere soorten planten in 
pot of bak een spektakel van kleur en 
een vakantiesfeer. Om zomerbloeiers 
zo mooi mogelijk te houden, geeft u ze 
natuurlijk wel voldoende water. 

Hoe vaak moet ik mijn potten op het 
terras of balkon water geven?
Watergeven bij potten op terras en 
balkon is afhankelijk van de plaats. 
Staat het terras of balkon in de volle 
zon? Dan moeten de planten elke dag 
water krijgen. De planten kunnen geen 
reserve opbouwen, zoals planten die 
in de volle grond staan. Staat het terras 
of balkon het grootste tijd van de dag 

in de schaduw? Voel dan eerst of de 
grond niet al te vochtig is. Als de grond 
vochtig is, is dat genoeg. Anders kunt u 
1 keer in de 2 á 3 dagen water geven. Is 

de temperatuur hoog? Dan kunt u 
dagelijks water te geven, maar dan een 
beperkte portie. 

Tip: een gat onder in de pot zorgt 
ervoor dat teveel aan water weg 
kan. Als wortels van planten te nat 
staan, gaan ze rotten en kunnen ze 
daardoor sterven. Hydrokorrels onder 
in de pot helpt ook bij een goede 
waterhuishouding. Daarnaast kunt u 
ook gebruik maken van waterstekers. 
Gebruik overigens geen tuinaarde, maar 
potgrond. Potgrond neemt goed vocht 
op en blijft tegelijkertijd luchtig. 

Let op: geef planten nooit in de volle 
zon water! Wacht tot de schaduw of de 
avond komt.
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Heeft u ook vaak dorst met het zonnige, 
warme weer? Uw planten ook! In de 
zomer is het belangrijk om uw dorstige 
planten voldoende water te geven. 
Het liefst wel op een efficiënte manier. 
Hieronder geven we tips voor water 
geven tijdens de hete dagen. 

Planten water geven
Net als mensen hebben planten 
voldoende water nodig om te overleven 
én te groeien. Elke dag een klein beetje 
gieten is tijdens een warme periode niet 
voldoende. Het water bereikt dan de 
belangrijke dieper gelegen wortels niet. 
Het is beter om eens per week flink veel 
water te geven, bijvoorbeeld door te 
sproeien met een tuinslang. 

Tips om water in de tuin te besparen 
Probeer in uw tuin zo efficiënt mogelijk 
met water om te gaan. Zo kunt u per 

jaar heel wat liters besparen! Planten 
moeten wel genoeg te drinken hebben, 
zodat ze niet uitdrogen en sterven. Toch 
zijn er genoeg manieren om water te 
besparen:  

• Zorg voor een gezond bodemleven. 
Grond met voldoende humus kan 
vocht beter vasthouden en zorgt 
ervoor dat voldoende voedingsstoffen 
in de grond blijven. 

• Zorg voor een bodem bedekkende 
(mulch)laag van bijvoorbeeld 
houtsnippers, cacaodoppen, compost 
of boomschors. Hierdoor droogt de 
grond minder snel uit. 

• Geef uw planten ‘s ochtends vroeg 
of ’s avonds water. In de (volle) zon 
verdampt het water snel en kunnen 
natte bladeren verbranden.

• Geef vooral water bij de 
plantenwortels.

• Geef liever één keer per week langere 
tijd veel water, dan elke dag een 
beetje. Planten kunnen zo beter tegen 
droogte. 

• Geef alleen water als de grond 
echt droog is. Wanneer alleen de 
bovenlaag droog is en de grond 
eronder nog vochtig, is water geven 
niet nodig.

• Vang regenwater op in een regenton 

of vijvertje. Er zijn zelfs schuttingen 
waar u water in op kunt vangen.  
Dat is niet alleen milieuvriendelijker, 
maar ook nog eens beter voor uw 
planten. Regenwater bevat namelijk 
nauwelijks kalk. 

• Een slimme vaste sproei-installatie 
(met sproeicomputer) werkt 
waterbesparend. 
Dit systeem neemt u ook veel werk uit 
handen en scheelt tijd. 

WATER GEVEN IN UW TUIN
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SNOEI OVERHANGEND GROEN
Overhangende takken, struiken 
en groen zorgen er soms voor 
dat mensen met rolstoelen en 
kinderwagens de stoep niet kunnen 
gebruiken. 
Dit is hinderlijk, maar ook onveilig 
wanneer zij hierdoor de weg op 
moeten. 

Groen dat in of om de 
straatverlichting is gegroeid, 

blokkeert het licht en 
dit kan een onveilig 

gevoel geven en 
gevaar opleveren.

Houd rekening 

met elkaar en snoei uw groen 
regelmatig. Zorg ervoor dat er 
geen groen op de stoep overhangt, 
zodat er voldoende ruimte is voor 
voetgangers en verlichting vrijuit kan 
schijnen.   

Groen in de openbare ruimte
Benieuwd naar hoe wij het groen in 
de openbare ruimte onderhouden? 

U leest het in het beleids- en 
beheerplan openbaar groen 2021-
2025. Deze kunt u vinden op 
lokaleregelgeving.overheid.nl/
CVDR662299.

INSPIREER ANDEREN MET UW GROENE TUIN OF 
BALKON!
Heeft u een groene tuin of balkon? En wilt u anderen hiermee 
op weg helpen? Meld uw tuin of balkon aan als voorbeeld 
via het online platform ‘Tuin & Klimaat Route’. Op dit platform 
staan allerlei voorbeeldtuinen en -projecten, zodat iedereen 
hier inspiratie op kan doen voor een klimaatvriendelijke 
tuin, balkon of buurt en vragen stellen, zoals ‘hoe ga ik hitte 
tegen?’ Op 3 en 10 september kunt u ook op bezoek gaan 
bij duurzame (tuin)voorbeelden in de buurt. Wij steunen dit 
initiatief en hopen dat u mee wilt doen! Inspireer andere met 
uw verhaal. Kijk voor meer informatie op 
www.tuinenklimaatroute.nl.

Wethouder Antoinette Ingwersen legt uit waarom een 
klimaatvriendelijke tuin zo belangrijk is: “Een groene 
buitenruimte nodigt uit om naar buiten te gaan en ervan te 
genieten. U kunt uw balkon, buitenplaats of tuin vergroenen 
met leuke planten en bloeiende bloemen. Kleine dieren, 
insecten en vogels vinden er voedsel en schuilplaatsen. 
Daarnaast is een groene tuin beter bestand tegen droogte, 
hitte en wateroverlast.” Zij moedigt iedereen aan om hun 

groene voorbeeld te delen. “Als u geen idee hebt welke 
klimaatvriendelijke acties u kunt ondernemen of wat het u 
oplevert, dan zijn de ervaringen van andere mensen erg 
handig. Wat is nu een betere inspiratiebron, dan de groene tuin 
of balkon bij de buren? Ik hoop dan ook dat zo veel mogelijk 
mensen meedoen.” 

De tuin op de foto is van Jannie uit Noorden en staat online op 
het platform Tuin & Klimaat Route.

ZON, HALFSCHADUW 
EN SCHADUW
Vaak staat er op plantenlabels ‘schaduw, 
halfschaduw/halfzon of zon,’ maar wat 
betekent dit precies? Gebruik de volgende 
beschrijving als richtlijn (al komt het niet 
aan op een uurtje meer of minder). 

Zon: ten minste 5 uur per dag volle zon 
en prima als dit op het heetst van de dag 
is.

Halfzon/halfschaduw:
ongeveer 4 uur per dag in de 
zon en verder in de schaduw. 

Schaduw: maximaal 2 uur zon 
per dag en de rest van de dag 
het liefst in de schaduw.
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WATER IN DE TUIN
Water kan eigenlijk niet ontbreken in uw tuin als u de 
biodiversiteit een handje wilt helpen. Vogels zijn al blij met 
een drinkschaal of vogelbadje. Als u een steen in het water 
legt, dan kunnen insecten er ook bij. Pakt u het iets groter 
aan met een poel of vijver, dan kunt u nog veel meer leven 
verwachten. Van kikkers tot libellen. Ook een natuurlijke 
zwemvijver heeft een positief eff ect op de biodiversiteit. En u 
kunt er ook nog eens heerlijk in zwemmen!
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TUINVLINDERTELLING  
Het gaat slecht met de vlinders, bijen en andere insecten 
in Nederland, terwijl ze zo belangrijk zijn voor de natuur. 
Dankzij de vlindertelling ontstaat er een beter beeld van de 
toestand van de natuur in een stad of dorp en kunnen de 
vlinders nog beter beschermd worden. De tuinvlindertelling is 
van vrijdag 15 tot en met zondag 17 juli. Telt u mee? 

Hoe gaat de vlindertelling in zijn werk? 
1. Kies een zonnig moment, want dan laten de meeste 

vlinders zich zien. Vlinders zijn vooral actief tussen 11 uur 
’s ochtends en 3 uur ’s middags. Wordt het warmer dan 
25 graden? Dan kunt u beter voor 11 uur ’s ochtends of na 
17 uur ’s avonds tellen. 

2. Loop een rondje door de tuin en noteer gedurende 15 
minuten alle vlinders die u ziet. 

3. Geef alleen het hoogste aantal door van het soort die u 
tegelijk heeft gezien. 

Geef uw resultaten door via 
www.vlinderstichting.nl/tuinvlindertelling. Hier vindt u 
alle informatie en een herkenningskaart die helpt bij het 
herkennen van vlinders. Wist u dat de ‘atalanta’ (zie foto) in 
2021 het meest werd geteld? Spot u dit jaar de atalanta in 
uw tuin?

12 WWW.NIEUWKOOP.NL

VAKANTIETUIN JULI EN AUGUSTUS 

Het is weer vakantietijd en mooi weer om naar buiten te gaan. 
Viert u vakantie in eigen tuin of gaat u erop uit? In een groene 
tuin is het in ieder geval goed vertoeven! We hebben een aantal 
zomervakantie-in-eigen-tuin-tips en doe-tips in de maanden juli en 
augustus voor u: 

Zomervakantie-in-eigen-tuin-tips: 
• Een zomertuin kan niet zonder planten, want groen zorgt voor 

rust, ontspanning en verkoeling. Heeft u nog niet z’n groene 
tuin, bedenk dan, vanuit uw luie stoel, hoe u uw tuin zou willen 
vergroenen. Vervolgens kunt u uitgerust met uw plan aan de slag.

• Bloemen maken van uw tuin een echte vakantiehotspot. Maak 
een mooie border met bloeiende planten of zet snel wat vrolijke 
zomerbloeiers in potten neer. Ook bijen, vlinders en andere 
insecten worden blij van bloemen in uw tuin. 

•  Buiten eten is op en top zomer. Pluk de groenten, kruiden en 
vruchten uit de tuin. Nodig familie, vrienden of buren uit en 
verzorg een heerlijke barbecue of picknick.

•  Slaap een nachtje in de buitenlucht van uw achtertuin of zet een 
tent op, dat is ook leuk als speelplek voor de kinderen. 

Doe-tips juli en augustus: 
1. Geef planten in bakken en potten regelmatig water. Vooral de 

nieuwe aanplant heeft water nodig. 
2. Zet een vogelbadje neer en ververs het water regelmatig. Door 

er een steen in te leggen kunnen ook insecten waterdrinken.
3.  Blijf onkruid wieden, want in deze tijd groeit alles heel snel. Haal 

onkruid meteen weg als u het ziet, om te voorkomen dat u hier 
op een later moment lang mee bezig bent.  

4. Haal uitgebloeide bloemen weg. Soms komt er nog een tweede 
(of zelfs derde) bloeiperiode achteraan. 

5.  Maak een insectenhotel en hang deze op een zonnige, 
windvrije plek.

6. Maai het gras tijdens warme en droge perioden niet te kort om 
verbranding en verkleuring te voorkomen. Maai het liefst aan het 
einde van de dag als de zon niet meer vol op het gras staat.

7. Zet een tuinstoel in de schaduw van een boom en geniet van al 
het leven in uw tuin.


