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ARCHITECT VOOR IKC DE POEL 
Gemeente Nieuwkoop, basisschool 
Aeresteijn en Stichting Kinderopvang 
Liemeer hebben een architect 
geselecteerd voor het nieuwe 
kindcentrum De Poel in Langeraar.  
De keuze is gevallen op DAT architecten. 
Zij hebben veel ervaring met het 
ontwerpen van dit soort gebouwen. 
Architect Desiree Vermeer: “We zijn 
blij dat we op deze mooie plek in 
Langeraar een nieuw kindcentrum 
mogen ontwerpen. Samen met de 
gemeente en de gebruikers gaan we 

voor een flexibel, duurzaam gebouw. 
Een gebouw voor nu maar ook voor de 
toekomst.” 

De toekomstige gebruikers van 
kindcentrum De Poel zijn direct aan de 
slag gegaan. In een werksessie hebben 
zij met een maquette nagedacht over 
de beste indeling van het gebouw. 
Wanneer de vorm en uitstraling van 
het gebouw bekend zijn, kunt u het 
voorlopig ontwerp bekijken tijdens een 
inloopavond.

BOUW APPARTEMENTENCOMPLEXEN 
AAN DE GRENDEL GESTART  

Wethouder Ines de Ridder plaatste 
27 oktober samen met Thomas 
Boekestein een wand van zijn 
toekomstige appartement aan de 
Grendel in Nieuwkoop. Aan de 
Grendel in Nieuwkoop bouwt Vink 
Bouw 16 startersappartementen. De 
appartementen zijn verdeeld over 
twee appartementen-complexen van 
ieder twee lagen. Ines de Ridder: “Bij 
de bouw van deze appartementen is 

er veel aandacht voor biodiversiteit en 
duurzaamheid. Er wordt gebruik gemaakt 
van houtbouw, de fietsenberging krijgt 
een groen dak en op de daken van de 
appartementen komen zonnepanelen. 
Ook komt er een gezamenlijke tuin voor 
de bewoners van de appartementen 
en voor evangelische gemeente De 
Brug. Dit project biedt een mooie start 
voor Nieuwkoopse jongeren op de 
woningmarkt.” Na het plaatsen van de 
wand konden toekomstige bewoners 
alvast met elkaar kennismaken en de 
bouwplaats bekijken. Naar verwachting 
worden de appartementen in het eerste 
kwartaal met mogelijke uitloop naar het 
begin van het tweede kwartaal van 2023 
opgeleverd. We wensen Vink Bouw een 
voorspoedige bouw en de toekomstige 
bewoners veel woonplezier.

De fotoshoots voor de verkeerscampagne 

gedragsverandering zitten erop. Twaalf 

kinderen, een moeder, het lieve hondje Foxy 

en drie senioren uit onze gemeente zijn, met 

hun mooiste glimlach, op de foto gezet in Ter 

Aar, Noorden en Nieuwkoop. De foto’s staan 

eind november/begin december op grote 

borden langs de weg in de drie kernen om de 

verkeersdeelnemers te vragen zich aan de 

snelheid te houden.
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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)

ZIE GINDS KOMT DE STOOMBOOT
Er is weer een jaar voorbijgegaan
Kijk hem daar eens met zijn paardje staan
Onderweg naar het mooie Nederland
Met zijn boot, de pieten en de staf in zijn hand

Natuurlijk komt Sint ook naar onze kinderen
Niets kan hem dit jaar daarin hinderen
Maak je dus maar klaar voor het Sintfeest
Alsof de oude heer en zijn pieten nooit zijn 
weggeweest.

12 NOVEMBER
Nieuwkoop
14.30 uur:  Ontvangst op het Reghthuysplein.
15.15 uur:  In optocht via de parkeerplaats Albert Heijn over de Achterweg  
  naar De Steupel.
16.00-17.00 uur:  Voorstelling, 17.00 uur op de foto met Sinterklaas en de pieten.
Woerdense Verlaat
Sint en zijn pieten gaan op huisbezoek tussen 16.00 en 19.00 uur bij de gezinnen 
die zich hiervoor opgegeven hebben.

19 NOVEMBER
Nieuwveen
10.30 uur:  Aankomst Sinterklaas bij het gemeentehuis op het Teylersplein,   
  10.45 uur rijtoer door het dorp naar de Coöp supermarkt.
16.00-16.45 uur:  Show 1, 17.15-18.00 uur Show 2 in het Parkpaviljoen op het terrein  
  van Ipse de Bruggen.
Langeraar
10.30 uur:  Aankomst Sint en zijn pieten bij Grote Brug aan Smidskade,  
  10.45 uur in optocht door Langeraar naar Parola.
11.00-12.00 uur:  Sinterklaasfeest voor kinderen vanaf 2 jaar tot en met groep 5.
Ter Aar
14.00 uur:  Sint komt aan bij de steiger aan de Westkanaalweg ter hoogte   
  van IKC De Vaart, 14.15 uur: Korte rondrit door het dorp.
14.45/15.00 uur:  Programma in De Vaart, het thema is sport.
Zevenhoven 
15.00 uur:  Aankomst in bij de kerk aan het Noordeinde, 
  15.15 uur rondrit door het dorp.
16.00 uur:  Feestje in sporthal De Vlijt met een meet&greet 
  (met Sint en zijn pieten op de foto), disco en gym.
Noorden
16.00 uur:  Aankomst bij de Vliet, 16.15 uur in optocht via de Kuil naar De Rietzanger.
16.30-17.30 uur:  Sinterklaasfeest voor kinderen tot en met groep 5 in De Rietzanger.

KEY TO SUCCES 
Ruud Duijnisveld van paprikakwekerij 
Duijnisveld overhandigde de Key to 
Succes, in aanwezigheid van wethouder 
Antoinette Ingwersen, aan John Groen 
van Installatiebedrijf J. Groen. Op het 
bedrijf aan het Nieuwveense Blokland 
liet de wethouder zich informeren door 
John Groen. Er werken vier mensen 
aan warmtekoudeopslag (WKO) en 

warmtekoudekoppeling (WKK). Beide 
systemen installeert het bedrijf bij 
ondernemers in de tuinbouw en bij 
tuincentra in de regio. De systemen 
voorzien in betaalbare warmte en 
elektriciteit en zorgen voor veel 
brandstofbesparing. Antoinette Ingwersen: 
“Dit bedrijf levert op een mooie manier een 
belangrijke bijdrage aan de verduurzaming 

binnen de tuinbouwsector.” Er is op 
dit moment veel vraag naar dergelijke 
oplossingen. John Groen: “We hebben het 
erg druk, maar werken met veel plezier. Ik 
ga nadenken bij wie ik de volgende Key 
tot Succes ga brengen.”
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Op 1 november werd de gemeenteraad 
door B&W bijgepraat over het 
beleidsplan Veiligheid en handhaving 
én de BIZ Nieuwkoop (Bedrijven 
Investerings Zone).

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

NIEUWS 
UIT DE 
RAAD

THEMA-AVOND JEUGDHULP
Begin oktober is de gemeenteraad bijgepraat over hoe de 
jeugdhulp op dit moment in Nieuwkoop is georganiseerd. 
De bijeenkomst van 17 november is een vervolg daarop 
waarbij het gesprek gaat over de verdere uitwerking van de 
bestuursopdracht jeugdhulp.  

Deze bestuursopdracht is vastgesteld door B&W waarbij de 
jeugdhulp vanaf 2024 in samenwerking met Alphen aan den 
Rijn en Kaag en Braassem vorm krijgt. De opdracht is te vinden 
op www.raadnieuwkoop.nl onder ‘agenda en vergaderstukken’ 
bij de bijeenkomst van 17 november. De bijeenkomst is 
openbaar en start om 20.30 uur in gemeentehuis Nieuwveen.

GEMEENTERAADSSPEL SCALA COLLEGE
Leerlingen van 4 VWO van het Scala College spelen jaarlijks 
het ‘gemeenteraadspel’ (een debatwedstrijd). Onder 
voorzitterschap van raadslid Jop van der Pijl vonden er 
diverse debatten plaats in de raadszaal in Nieuwveen. De 
leerlingen hadden zich prima voorbereid waardoor er goede 
discussies ontstonden.

WERKBEZOEKEN 
De gemeenteraad gaat regelmatig op bezoek bij organisaties. 
Zo brengt de raad bijvoorbeeld een werkbezoek aan een 
‘stikstofkraker’ bij een veeboer in Aarlanderveen en is de 
raad bij de buitendienst uitgenodigd voor de aftrap van het 
gladheidsbestrijdingsseizoen.
De gemeenteraad is door Woondiensten Aarwoude 
uitgenodigd voor een werkbezoek op 24 november.  

Die avond zijn er verder geen andere raadsbijeenkomsten in 
het gemeentehuis.

Wilt u de raad uitnodigen om uw wijk, bedrijf of instelling 
te bezoeken? Dan kunt u contact opnemen met de griffie 
(griffier@nieuwkoop.nl of 0172-521308) en bespreken wat de 
mogelijkheden zijn.
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LAAG INKOMEN EN TOCH GOED VERZEKERD 
Heeft u een laag inkomen en wilt 
u graag goed verzekerd zijn tegen 
ziektekosten? Dan kunt u mogelijk 
gebruikmaken van de Collectieve 
Zorgverzekering. Voor inwoners met 
een laag gezamenlijk inkomen biedt de 
gemeente Nieuwkoop een collectieve 
zorgverzekering aan bij Zorg en 
Zekerheid. De verzekering bestaat uit 
een basisverzekering en een keuze 
uit twee aanvullende verzekeringen. 
De gemeente betaalt mee aan de 
aanvullende verzekering. Vanaf 1 januari 
is de hoogte van het inkomen om voor 
deze zorgverzekering in aanmerking te 
komen verhoogd. Dit was 110% van het 
sociaal minimum en is nu 130%. Kwam u 
vorig jaar niet in aanmerking voor deze 

verzekering, dan is dat dit jaar misschien 
wel het geval. Kijk voor de voorwaarden 
op www.nieuwkoop.nl/zorgverzekering.  
    
Maak uw eigen keuze   
Bepalen welke zorgverzekering bij u 
past kan lastig zijn. 
Op www.gezondverzekerd.nl kunt u zien 
welke kosten vergoed worden via de 
Collectieve Zorgverzekering. 
Let op: informatie die nu nog op 
www.gezondverzekerd.nl staat, geldt 
voor het jaar 2022 en geeft alleen 
een indicatie. Uiterlijk 12 november 
maken de zorgverzekeraars de 
premies voor 2023 en de inhoud 
van de aanvullende verzekeringen 
bekend. Vanaf half november vindt u 

op www.gezondverzekerd.nl de 
informatie die geldt voor 
2023.    
    
Via Nieuwkoop Nieuws, 
social media en onze 
website houden wij u de 
komende maanden 
op de hoogte van de 
zorgverzekering en hoe u 
in november en december 
kunt overstappen. Voor 
meer informatie en voor het 
indienen van een aanvraag 
kunt u contact opnemen met 
het Serviceplein in Alphen aan 
den Rijn via telefoonnummer 
14 0172.

SERVICEPLUSPUNT: HULP BIJ INVULLEN FORMULIEREN  
Iedereen, jong of oud, heeft vroeg of 
laat weleens te maken met vragen 
op het gebied van wonen, welzijn en 
zorg. Bijvoorbeeld het aanvragen van 
thuiszorg of het aanvragen van een 
woningaanpassing of een scootmobiel. 
Voor deze zaken kunt u terecht bij de 
medewerkers van het Servicepluspunt 
in onze gemeente. Zij bieden u een 
luisterend oor en de helpende hand bij 
het invullen van formulieren. 
 
Energietoeslag
Ook bij het aanvragen van de 
energietoeslag kan het Servicepluspunt 

helpen. Om in aanmerking te komen 
voor de energietoeslag gelden de 
volgende 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 minimum per maand.

 
De gemeente Alphen aan den Rijn voert 
de eenmalige energietoeslag uit voor de 

gemeente Nieuwkoop. Meer informatie 
en het aanvraagformulier staan op 
www.alphenaandenrijn.nl. 
 
Inloopspreekuur
Op woensdagen tussen 10.00 en 12.30 
uur kunt u zonder afspraak langskomen 
bij het Servicepluspunt. U vindt het 
Servicepluspunt in de bibliotheek in 
Kaleidoskoop aan de Verbinding in 
Nieuwkoop. Komt u liever op een ander 
moment? Neem dan op maandag 
contact op met het Servicepluspunt 
via telefoonnummer 0172-575909. Zij 
maken dan een afspraak met u.

WAAR KOMT ZWEMBAD DE WEL 

In de eerste helft van dit jaar hebben we 
onderzoek gedaan naar de mogelijke 
locaties voor de bouw van een nieuw 
binnenzwembad in onze gemeente. 
Onderdeel van dit onderzoek was 
een participatietraject. Meer dan 250 
inwoners dachten mee over de mogelijke 
locaties via het platform Denkmee.
 
Uit het onderzoek zijn twee geschikte 
locaties naar voren gekomen. Veld 2 

van S.V. Nieuwkoop en een deel van 
de ligweide van zwembad Aarweide. 
Zowel het bestuur van S.V. Nieuwkoop 
als het bestuur van de Stichting tot 
behoud zwembad Aarweide zijn positief 
over de mogelijke bouw van een nieuw 
binnenzwembad op hun locatie.
 
29 september is de locatiekeuze 
besproken in de meningsvormende 
raad. Deze vergadering is terug te kijken 
op www.raadnieuwkoop.nl. Enkele zaken 
worden nu verder uitgewerkt. In februari 
2023 beslist de gemeenteraad waar het 
nieuwe binnenzwembad komt. 

Bestemmingsplan Teylerspark 
fase 2 is definitief. Volg alle 
ontwikkelingen via de BouwApp.

Download de BouwApp in de 
Playstore van Google of de 
Appstore van Apple 
-  Zoek het project: Teylerspark 2 
- Voeg het project toe aan uw 

favorieten (‘volgen’)
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PMD-AFVAL
PMD is een waardevolle grondstof 
voor het maken van nieuwe producten. 
Zo wordt van drankenkartons onder 
andere toiletpapier gemaakt. Blik 
wordt gerecycled en gebruikt voor 
nieuw blik. En plastic verpakkingen 
worden gescheiden in de verschillende 
plasticsoorten. Deze worden versnipperd, 
gewassen en tot korrels vermalen. Van 
die korrels worden nieuwe producten 
gemaakt, zoals emmers, fleecetruien en 
tennisballen. Dit kan niet als het PMD bij 
het restafval belandt. Dan wordt het PMD 
verbrand en dat is slecht voor het milieu.

Verpakkingen recycleklaar maken
Bij het PMD horen lege verpakkingen 
uit de keuken, was- of badkamer. Veel 
mensen weten niet dat er problemen 
in de sorteerinstallatie ontstaan als ze 
(half)volle verpakkingen weggooien 
bij het PMD. Of dat netjes van groente 
en fruit klem komen te zitten in de 
sorteerinstallatie. 

Ook is het goed voor het sorteerproces 
om een drinkpak plat te vouwen en een 
aluminium deksel los te trekken van de 
yoghurtverpakking. 

HONDEN HOTSPOTLOCATIES IN NOVEMBER EN DECEMBER
Veel hondenbaasjes ruimen netjes 
de poep op en lijnen hun hond aan. 
Hartstikke goed! Het gaat echter nog niet 
overal goed. Daarom geven we met de 
honden hotspotlocaties extra aandacht 
aan het opruimen van hondenpoep en 
de regels voor het uitlaten van honden.  

De handhavers van de gemeente 
controleren altijd al of de regels op het 
hondenbeleid worden nageleefd. Maar op 
de hotspotlocaties hangen we (tijdelijk) 
borden op en controleren we extra. 

Voor november en december 
controleren we extra op de volgende 
hotspotlocaties: 

• Nieuwveen, speelveld Lijsterlaan
• Zevenhoven, Vogelwikke doorsteek 

naar het Vijfbruggenpad
• Nieuwkoop, Chopinplein achterpad

Geef locaties door
Kent u een plaats waar veel 
hondenpoep ligt? Laat het weten. 
Zo kunnen de handhavers gerichter 
controleren en hondenbezitters die 
zich niet aan de regels houden, hierop 
aanspreken. 
Hotspots geeft u door via 
Verbeterdebuurt app of website. 
Locaties die vaak doorgegeven worden, 
nemen we de volgende keer op als 
hotspotlocatie.

Kijk voor meer informatie over het 
scheiden en juist aanbieden van PMD 

afval op www.cyclusnv.nl/pmd.
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HEEFT U NOG EEN PLEKJE VOOR 
EEN KIND? 

Gemeenten en aanbieders in Holland 
Rijnland slaan de handen ineen om 
samen pleegzorg- en gezinshuisouders 

te werven. Voor kinderen die echt 
niet meer thuis kunnen wonen 
is het (tijdelijk) opgroeien in een 
gezinsomgeving (het liefst in het eigen 
netwerk) vaak het beste alternatief om 
zo normaal mogelijk op te groeien. 
 
Voor deze werving werkt regio 
Holland Rijnland samen met vier 
zorgorganisaties; deze organisaties 
hebben allemaal een contract met de 
regio om hulp en zorg voor kinderen en 
gezinnen in Holland Rijnland te bieden. 
Deze 4 partners zijn: Cardea, Horizon, 
’S Heeren Loo, Ondernemersgroep 
Driestroom.
 
We zijn op zoek naar inwoners die 
hun huis en hart open willen stellen. Is 
dit iets voor u? Lees er meer over op 
pleegzorgengezinshuizen.nl.

VROEG EROPAF: HULP BIJ GELDPROBLEMEN 
Sinds januari van dit jaar is Vroeg 
Eropaf actief in de gemeente 
Nieuwkoop. Het doel van Vroeg Eropaf 
is om geldproblemen bij inwoners te 
voorkomen en hen te ondersteunen als 
de problemen er al zijn. Vroeg Eropaf 
werkt in opdracht van de gemeente, 
maar deelt geen privacygevoelige 
informatie met de gemeente of andere 
(overheids-)instanties. 
 
Zoveel mogelijk mensen helpen
Jordy van Soest, projectleider van Vroeg 
Eropaf Nieuwkoop, vertelt: “Elke maand 
krijgen we van alle energieleveranciers, 
zorgverzekeraars, het waterbedrijf en/of 
de woningcorporaties een overzicht van 
welke mensen een betaalachterstand 
hebben. Die mensen willen we graag 
helpen en we kiezen op welke manier 
we deze mensen benaderen. We 
kunnen bijvoorbeeld een brief of e-mail 
sturen, we bellen iemand of we gaan 
op huisbezoek. Zo hopen we zoveel 
mogelijk mensen te bereiken. We 
weten dat er ook veel mensen zijn die 
zich schamen voor de geldproblemen 
en daarom niet reageren op onze 
contactpoging. Dat is zo jammer, omdat 

we vaak wel iets voor deze mensen 
kunnen betekenen. Hoe langer iemand 
wacht met het zoeken van hulp, hoe 
groter de geldproblemen worden en hoe 
moeilijker het is om een oplossing te 
vinden.
 
Voorbeeld uit de praktijk
Evelien Leider werkt nu ruim een half 
jaar bij Vroeg Eropaf Nieuwkoop en 
vertelt over haar ervaringen. ‘’Ik ging 
op huisbezoek bij een ouder echtpaar. 
Mevrouw deed open en vroeg mij om 
naar binnen te komen. Meneer lag op 
de bank met migraine. We gingen in 
gesprek over de betaalachterstand 
bij de zorgverzekeraar. De dochter 
van meneer en mevrouw kwam 
naar beneden. Ze vertelde dat zij 
mantelzorger is voor haar ouders en 
dat ze de rekening over het hoofd 
had gezien. Ik hoorde dat de dochter 
overbelast was met de zorgen voor haar 
eigen gezin en werk en dat ze eigenlijk 
wel behoefte had aan een pauze of 
in ieder geval wat verlichting in haar 
taak. Zodoende heb ik de dochter het 
advies gegeven om eens te kijken of het 
aanvragen van mentorschap passend 

zou zijn. Daarnaast had ze ook wel oren 
naar een bewindvoerder en hebben 
we een aanvraag ingediend bij de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
voor huishoudelijke ondersteuning. Op 
deze manier kan de dochter wat meer 
gewoon dochter zijn en leuke dingen 
met haar ouders doen. De rekening 
van de zorgverzekeraar is inmiddels 
betaald!’’
 
Maakt u zich zorgen over uw financiën 
en wilt u betaalachterstanden 
voorkomen? Dan kan de Helpdesk 
Geldzaken misschien iets voor u 
betekenen. Zij denken graag kostenloos 
mee over uw persoonlijke financiële 
situatie. U kunt de helpdesk bellen via 
telefoonnummer 14 0172 en kies voor 
Alphen aan den Rijn.

Bij de spel- en praatgroep KIES kunnen 
kinderen de scheiding leren begrijpen, 
een plaats geven en een manier vinden 
om te kunnen omgaan met alles wat ze 
moeilijk vinden van de scheiding. 
 
Praktische informatie  
Voor wie:  Kinderen tussen de 7 en 12 

jaar en jongeren tussen de 
12 en 17 jaar 

Aantal keer: 6 gratis bijeenkomsten van  
1 uur  

Wanneer:  kinderen dinsdagmiddag 
van 16.00 uur tot 17.00 uur 
jongeren van 16.30 tot 

  17.30 uur 
Startdatum:  z.s.m. bij voldoende 

aanmeldingen  
Waar:  Achterweg 2B in Nieuwkoop  
Voor vragen kunt u terecht bij de KIES 
trainers:  Viola Schippers 06-36455587 en 
Winnie Ackermans 06-36063404  
v.schippers@jgthollandrijnland.nl of 
w.ackermans@jgthollandrijnland.nl. 
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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
Gruttoplein 2 - exploiteren Restaurant 
Pyramide
De Vrijheid 13 - geluidhinder 19 nov 
Achttienkavels 7 - geluidhinder, 30 dec  
Zevenhoven
Albrechtshof 1 - Beachvolleybal, 11 jun 23

AFGEHANDELDE AANVRAGEN 
EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN

Nieuwkoop
Reghthuysplein/Dorpsstraat - Braderie 30 
nov
Standplaats markt  
Vacature standplaats markt diverse 
branches 
Noorden 
Floraweg 1 - 24 nov t/m 18 dec standplaats 
kerstbomen
Ter Aar
Westkanaalweg - intocht Sint, 19 nov 
Zevenhoven
Stationsweg 23 Summer Beach Party, 30 
jun-2 jul + schenken alcohol
Nieuwveen
Ampèrestraat 2 - geluidhinder 13 dec 
Teylersplein 1 - Nieuwjaarsreceptie, 5 jan 
Hele gemeente 
Melding reclameborden van 21 nov t/m 5 
dec - gedragsveranderingscampagne

GEBRUIK MEERJARENVERGUNNING 

Noorden 
Collecte Oranjecomité 27 mrt t/m 1 apr  
Gerberastraat 46 - Feestweekend Noorden, 
8-11 jun en Jeugdolympiade 2-4 jun 
Noorden, Noordse Dorp, Woerdense 
Verlaat 
Inzameling Hervormde Gemeente 15 jun 
Nieuwkoop 
Diverse wegen - Halve Marathon 3 sep en 
Triathlon 4 jun
Beverlanderhof 28 - intocht Sint, 18 nov 23
Churchilllaan 43 - Kermis 22-26 mrt  
Dreg 1 - hockeyweekend, 30 jun t/m 2 jul
Langeraar
Altiorplein 1 - Jeugdweekend Altior, 17-18 
jun en Kermis, 24-27 aug
Ter Aar
Lindenplein - Koningsdag, 27 apr
Zevenhoven
Albrechtshof 1 - Moederdagbraderie, 13 mei
Hogedijk 33 - Pink Panther, 13 aug

NUMMERAANDUIDING

Noorden, Simon van Capelweg 127A - 
aanvraag
Nieuwkoop, Nieuwveenseweg 29A - 
besluit
Ter Aar, Westkanaalweg 100C - besluit

NADERE REGELS 

Jeugdhulp en Sociaal Domein 

BASISREGISTRATIE PERSONEN 
(BRP)

Voorgenomen opname gegevens vertrek
de heer Adam Bolesław, Gołąb, Ter Aar
de heer Artur Maciej, Kachniarz, Ter Aar
de heer Calvin, Volkers, Nieuwveen
de heer Jimmy, Rommelswaard, 
Zevenhoven
Beschikking opname gegevens vertrek
de heer Edo Frank, Straatsma, Ter Aar
de heer Richenel Gijbertus, Parami, Ter Aar

VERKEERSBESLUITEN  

Reserveren twee parkeerplaatsen voor 
opladen elektrische voertuigen Wilgenpad 
1 Ter Aar en H. Marskamperf 12A 
Langeraar 

MILIEUPUBLICATIES 

Activiteitenbesluit milieubeheer – Geerweg 
38a Ter Aar - opslag materiaal en 
Hogedijk 1A Ter Aar - bouw schuur 
Wet bodembescherming - Oude 
Nieuwveenseweg t.p.v. 135 Nieuwveen

BESTEMMINGSPLANNEN

Ontwerp-bestemmingsplan ‘Paradijsweg 
tussen 5 en 7, Ter Aar’
Ontwerp-bestemmingsplan ‘Ringdijk naast 
2b en Kerkweg 81, Ter Aar’
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Landelijk 
Gebied Nieuwkoop, 1e herziening’

SLOOPMELDINGEN

Hoogerheijdestraat 29 Ter Aar - 
verwijderen asbest
Korteraarseweg 48 Korteraar - inleveren 
asbest 
Paradijsweg 7A Papenveer - amoveren 
glasopstanden

MELDINGEN BRANDVEILIG 
GEBRUIK

Achttienkavels 7 Nieuwkoop - bedrijfsfeest 
30 dec

AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

Vrouwenakker 
Nabij Vrouwenakker 1 - 
graafwerkzaamheden en plaatsen 
cameramast
Ruigekade 17 - gebruik agrarische woning 
als burgerwoning 
Nieuwveen 
Schoterweg 3 kap 3 bomen – ingetrokken
Uiterbuurtweg 45 - wijzigen situering 
bedrijfswoning  
Zevenhoven 
Park Kromme Mijdrecht 22 - plaatsen 
aanbouw 
Nieuwkoop 
Buytewech Noord - ontgraven en dempen 
water en plaatsen duikers 
Ter Aar 
Westkanaalweg 6 - bouw bijgebouw - 
ingetrokken  
Wilgenpad 2 - vestigen schoonheidssalon 

VERLENGING BESLISTERMIJN 
OMGEVINGSVERGUNNING

Bosweg 4A Woerdense Verlaat – tuinhuis, 
carport, terras 

AFGEHANDELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

Nieuwveen 
Blokland 41 – verbouw stal tot B&B
Dorpsstraat 88-90 - slopen twee woningen 
en bijgebouwen
Nieuwveens Jaagpad 108 - aanleg dam en 
verplaatsen uitrit
Zevenhoven 
F.M. Baudstraat 3 - plaatsen dakkapel 
Nieuwkoop 
Nieuwveenseweg 29A - bouw woning en 
schuur
Tussen Meije 42 en 190 - natuurherstel en 
ontwikkelmaatregelen Meijegraslanden 
Zuideinde 106 - uitbreiden woning 
Ter Aar 
Harsweg 34 - verbouw showroom naar 
magazijn
Oostkanaalweg 21A - tijdelijk plaatsen chalet
Tegenover Ringdijk 22 - aanleg tijdelijk 
baggerdepot
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WINNAARS FIETSCHALLENGE

De winnaars van de fietschallenge tijdens de week van de 
duurzaamheid zijn bekend. Goed om te zien dat de fiets vaak 
gepakt wordt.

1e prijs: Paula van der Burg-Verbeij
“Heerlijk om naar mijn werk te fietsen met zoals vandaag 
een hele mooie zonsopkomst. Geen dag is hetzelfde, lucht 
en landschap veranderen met de dag en er is altijd weer iets 
anders te zien. Daarbij nog sportief bezig zijn en gedachtes 
aan of juist weg laten waaien in de frisse lucht maakt mijn 
fietstochtje elke dag weer een feestje (ook als het regent).” 
 
2e prijs: Jacinta Goes
“Mijn haren in de wind, frisse lucht in mijn longen. De zon op 
mijn rug. En mijn hoofd is leeg.
 Kortom, alle seinen op groen.” 
 
3e prijs: Fietsmaatjes

TOEZICHT EN HANDHAVING AAN HET WOORD 
Handhaver ben je voor de inwoners. 
Zij zetten zich iedere dag in voor de 
veiligheid en leefbaarheid. In deze 
column vertelt Nicole Stoof over 
haar werk als handhaver in onze 
gemeente. Nicole is 27 jaar en woont 
samen met haar vriend. Tijdens haar 
opleiding aan het Defensiecollege in 
Nieuwegein mocht zij stagelopen bij 
een gemeente. Dat beviel zo goed dat 
zij afzag van de politieacademie en 
als handhaver aan de slag ging. Nicole 
werkt sinds 2020 bij onze gemeente. 
Zij heeft hiervoor onder andere 
gewerkt bij de gemeenten Utrecht 
en Amersfoort, maar voelt zich toch 
meer thuis bij een kleine gemeente. 
In deze editie vertelt Nicole over de 
meldingen die handhavers krijgen over 
hondenpoep en andere overlast door 
honden(eigenaren).

 
Veel overlast door hondenpoep in gemeente
Nicole: “Relatief gezien krijgen we in de gemeente Nieuwkoop 
best veel meldingen over overlast door hondenpoep. Vaak van 
dezelfde locaties. Nu is het natuurlijk wel zo dat de een sneller 
een melding maakt dan de ander. Ook op straat hoor ik het 
regelmatig. Dan spreekt een moeder mij aan dat haar kind vaak 
op een bepaald veldje speelt en elke keer met hondenpoep 
onder de schoenen thuiskomt. Meerdere van deze terugkerende 
locaties zijn inmiddels opgenomen in ons standaardrondje.”
 
Eerst een waarschuwing
“Als ik zie dat een hondeneigenaar de poep niet opruimt, spreek 
ik deze persoon hierop aan. Ik geef niet direct een bekeuring. 
Soms hebben ze niet eens door dat de hond zijn behoefte doet, 
zijn ze te druk met hun mobieltje of een praatje. Door ze aan te 
spreken en uit te leggen dat ze te gast zijn, wil ik bewustwording 

creëren. We horen vaak dat we niets doen. Maar we kunnen 
niet de hele dag op de uitkijk staan bij iedere locatie waarover 
melding is gemaakt.”
 
Wat doet gemeente aan overlast?
“De verschillende losloopgebieden in onze gemeente zijn 
aangegeven met paaltjes. Deze locaties zijn ook allemaal te 
vinden op nieuwkoop.nl/honden. Verder heeft de gemeente met 
spray paint de tekst ‘Hondenpoepvrij, iedereen blij’ op de stoepen 
gespoten. En we wijzen elke twee maanden drie locaties in de 
gemeente aan als hotspotlocatie. Op deze locaties staan borden 
en de handhaving houdt het hier extra in de gaten.”
 
Samen tegen overlast
“Elkaar aanspreken is de key. Maar ga het gesprek op gepaste 
manier aan. De toon maakt de muziek. En houd, zeker in het 
geval van het los laten lopen van de hond, rekening met elkaar. 
Iedereen snapt dat de hond wil spelen en rennen. Maar we zitten 
niet op zijn troep te wachten. En realiseer je als hondeneigenaar 
dat sommige mensen bang zijn voor honden.”
 
Meld overlast
“Overlast door honden of hondenpoep wordt nog niet altijd 
gemeld. De drempel daarvoor is blijkbaar hoog, mensen willen 
niet zeuren. Maar het is belangrijk dat het wel gebeurt, het maakt 
het inzichtelijk. Aan de hand van de meldingen maken wij onze 
rijlijsten. Al blijven het natuurlijk momentopnames. Daarom zou 
het fijn zijn als de mensen in hun melding naast de precieze 
locatie het tijdstip doorgeven waarop zij overlast ervaren. En met 
een omschrijving van de hond en de eigenaar. Dan kunnen we 
echt gericht controleren.”
 
Ervaart u overlast door 
loslopende honden op plekken 
waar dit niet mag of van 
hondenpoep, geef het door 
via VerbeterdeBuurt (app of 
website).
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