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Vergroen uw werkplek Wmo door Tom in de 
buurt 

Omgevingsvisie bepalen 
we samen 

Ervaringen 
welzijnsbezoeken

Zwembad de Wel Welzijnsbezoeken

DENK AAN ELKAAR 

De laatste dagen van dit jaar tikken 
weg. Voor de één ‘vliegt de tijd’, terwijl 
voor een ander deze dagen juist extra 

moeilijk zijn. Een goed moment om 
even stil te staan bij uw medemens. Hoe 
gaat het met die buurvrouw verderop 
in de straat? Of met die meneer die 
kortgeleden is geopereerd? En hoe gaat 
het met de jongeren in de buurt? Heeft 
u ze de laatste tijd nog gezien?  

Kleurplaat in De Omroeper
In De Omroeper van 15 december staan 
twee kleurplaten van kaarsen. Hiermee 
kunt u laten zien dat u aan een ander 
denkt. Kleur en versier de kaarsen en 
laat ze stralen. Zet een kleurplaat van 
de kaars voor uw eigen raam en maak 
iemand anders blij met de andere kaars. 
Misschien zet diegene de kaars ook wel 
voor het raam. 
 

Bij de kaarsen is ook ruimte voor 
een boodschap. Een groet, een 
beterschapswens of zomaar een 
lieve tekst. Zo hopen we door heel 
Nieuwkoop kaarsen voor het raam te 
zien. Want in Nieuwkoop denken we 
aan elkaar. Als samenleving kunnen we 
samen het verschil maken. 
 
Geen Omroeper ontvangen of wilt u 
meer kaarsen kleuren?
U kunt de kleurplaat ook uitprinten via 
www.nieuwkoop.nl. 
 
Doe mee, kleur mee en denk vooral aan 
elkaar! Wij wensen u fijne feestdagen en 
een goed en gezond 2022.
 
College van burgemeester en wethouders
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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
ma t/m vr 10.00 - 16.00 uur
za: 9.00 – 16.00 uur
Ampèrestraat 4, Nieuwveen
Op zon- en feestdagen is de Milieustraat gesloten.
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)

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN 
Donderdag 30 december is het KCC
‘s avonds niet open. 31 december 
kunt u van 9.00 tot 13.00 uur bij ons 
terecht en 3 januari staan wij om 11.00 
uur weer voor u klaar. Maak voor u 
komt een afspraak. De Milieustraat is 
25 december en 1 januari gesloten en 
sluit 24 en 32 december om 14.00 uur. 

KERSTBOOMINZAMELING
Van vrijdag 7 tot 
en met vrijdag 14 
januari 2022 zamelt 
Cyclus huis-aan-huis 
kerstbomen in. Kijk 
voor de inzameldag in 

uw straat op de digitale afvalkalender of 
app van Cyclus. Download de app via de 
QR-code! 
 
Andere kerstboominzameling
Door de coronamaatregelen is er geen 
kerstboominzameling voor kinderen. 
Wij vinden het heel jammer dat de 
‘traditionele’ kerstboominzameling dit 
jaar weer niet door kan gaan. Het was 
altijd een leuke dag met enthousiaste 

kinderen (met drie bomen achter hun 
fiets) en achtertuinen vol met bomen.  
• U kunt de kerstboom op de 

aanbiedplaats van minicontainers 
neerleggen op de inzameldag voor 
kerstbomen. 

• Kijk op de digitale afvalkalender voor 
de data van de kerstboominzameling: 
afvalkalender.cyclusnv.nl.

• De kerstboom kunt u ook inleveren bij 
de Milieustraat in Nieuwveen.   

• De kerstboom moet schoon zijn, dus 
zonder versieringen, pot of standaard.  

• Cyclus haalt alleen kerstbomen op en 
geen ander groen. 

• We geven geen geld voor de 
ingeleverde kerstbomen. 

VERNIEUWDE PRESTATIEAFSPRAKEN 
WONINGSTICHTINGEN
Woningstichting Nieuwkoop (WSN), 
Woondiensten Aarwoude (WDA), 
Stichting Bewoners Belangen Aarwoude 
(SBBA), Huurders Belangen Vereniging 
Nieuwkoop (HBV) en de gemeente 
Nieuwkoop ondertekenden 14 december 
de prestatieafspraken voor de periode 
2022-2025. 
 
Deze afspraken dragen bij aan de 
acties die in de Woonvisie Nieuwkoop 
2016-2025 zijn vastgelegd. Er zijn 
afspraken gemaakt over leefbaarheid, 
betaalbaarheid en beschikbaarheid 
en wonen met zorg en welzijn. Dit 
jaar zijn er vooral aanscherpingen 
gemaakt op afspraken over loting van 
woningen voor jongeren, verduurzaming, 

grondprijzen, middenhuur, huisvesting 
van statushouders en huisvesting voor 
ouderen. Het is een actualisatie van 
de afspraken die gemaakt zijn voor de 
periode 2021 – 2024. 
 
De gemeentelijke woonvisie is eind 2016 
vastgesteld. In 2017 is door partijen een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten. 
Deze overeenkomst is onderdeel van 
de prestatieafspraken. In het verlengde 
daarvan hebben WDA en WSN bij hun 
bod voor 2022 op de woonvisie het 
initiatief genomen om met de gemeente 
te overleggen over de prestatieafspraken. 
Dit jaar zijn de prestatieafspraken 
geactualiseerd en is de termijn een jaar 
verschoven naar 2022 tot en met 2025.

INSCHRIJVING TWEE 
POSTCODEROOSPROJECTEN 
13 december is de inschrijving voor het 
zevende en achtste postcoderoosproject 
aan de Transportweg 46 (Trenomat) en 
de Nijverheidsweg 5 (Comforta), beide in 
Nieuwkoop, opengesteld. De inschrijving 
sluit op maandag 27 december, of 
eerder, zodra er 75 inschrijvingen 
binnengekomen zijn.
 

De 71 reeds ontvangen aanmeldingen 
hebben 10 dagen het eerste recht van 
inschrijving. Het kan zijn dat niet alle 
aanmelders zich ook inschrijven. U heeft 
nog alle kans om tot de 75 inschrijvers 
te behoren, die participeren in de twee 
projecten. Inschrijven kan via 
www.gcnieuwkoop.nl/postcoderoos.
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UP-TO-DATE BLIJVEN? 
Kijk regelmatig op www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad voor de actuele agenda van de gemeenteraad

NIEUWS 
UIT DE 
RAAD

MENINGSVORMENDE RAAD 20 JANUARI
Donderdagavond 20 januari om 20.00 uur is er een 
meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog 
geen besluiten genomen; dat gebeurt 3 februari in de 
besluitvormende raadsvergadering. 
Naast de gebruikelijke agendapunten zoals opening, 
vaststellen agenda en dergelijke staan, naar verwachting, de 
volgende onderwerpen op de conceptagenda: 
 
• Verplaatsen komgrens Vrouwenakker N231
• Herijking standplaatsenbeleid gemeente Nieuwkoop

• Verzoek krediet voor grondaankoop t.b.v. ontsluiting en in 
stemming Visie op Wonen in Vrouwenakker-west

• Rekenkameronderzoek ‘investeringen met maatschappelijk 
nut – van planvorming tot evaluatie’

• Investering in binnenklimaat ten behoeve 
arbeidsomstandigheden

 
Wilt u de agenda en de vergaderstukken inzien, wilt u 
inspreken bij de vergadering en/of live meekijken? Kijk dan op 
www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad.

HOORZITTINGEN ONTWERP BESTEMMINGSPLANNEN
De ontwerpbestemmingsplannen (1) Koetshuisplantsoen, 
(2) Weteringplein, (3) Lindelaan, (4) Korteraarseweg 126, 
(5) Oude Nieuwveenseweg 135 en (6) Noordenseweg 
68 hebben ter inzage gelegen waarbij belanghebbenden 
zienswijzen konden indienen. De gemeenteraad nodigt de 
mensen die hun zienswijze hebben ingediend uit om deze toe 
te lichten in een hoorzitting.
 
Hoorzitting op 23 december 
Doel van de hoorzitting is dat raadsleden het verhaal bij 
de schriftelijk ingediende zienswijzen horen. De hoorzitting 
is niet bedoeld om extra zienswijzen in te dienen, over 
het onderwerp te discussiëren of om eventuele vragen te 
beantwoorden.
 
Aanmelden hoorzitting
De hoorzitting is op donderdag 23 december en begint om 
20.00 uur en wordt (in verband met Covid-19) digitaal via 
Teams gehouden. Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdag 21 
december vóór 09.00 uur. Dit kan via griffier@nieuwkoop.nl 
of via 0172-521308, met daarbij uw mailadres, naam, adres 

en telefoonnummer en de naam van het bestemmingsplan 
waarover u wilt inspreken. 
 
De hoorzitting wordt live uitgezonden op de website 
www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad via (Live) uitzendingen en 
is op die plek ook later terug te zien.
 
Verdere proces bestemmingsplan
De inhoudelijke behandeling van de zienswijzen vindt later 
plaats. Na 23 december worden de reacties op de zienswijzen 
binnen de gemeentelijke organisatie verder voorbereid en 
uitgewerkt. Deze conceptreactie komt in de zogenaamde 
‘Nota van zienswijzen’. Het college van B&W behandelt deze 
nota. Daarna komt het bestemmingsplan met de concept 
reactie op de ingediende zienswijzen in de gemeenteraad.
 
Wij verwachten dat de meeste bestemmingsplannen 
in de meningsvormende raad van 10 februari en de 
besluitvormende raadsvergadering van 24 februari worden 
behandeld.

Woensdag 16 maart 2022 zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen.

 
Wilt u informatie? Ga dan naar 

www.nieuwkoopstemt.nl.

Nieuwkoop Nieuws van 

3 januari vervalt. 

De volgende Nieuwkoop 

Nieuws verschijnt weer

op 17 januari

3WWW.NIEUWKOOP.NL/GEMEENTERAAD



NIEUWKOOPSE KUNST IN PULCHRI STUDIO 
In de Pulchri Studio in Den Haag 
opende wethouder Gerben van Duin 
4 december de tentoonstelling van 
de Haagse School Dag uit Nieuwkoop. 
Ruim 30 kunstenaars die meededen 
laten hun werken tot 30 december zien.
De heer John Sillevis hield een 
prachtige speech over de Haagse 
School van honderd jaar geleden, over 
het geheim van Nieuwkoop, de cafés 
waar de kunstenaars verbleven en de 
indrukwekkende wolkenluchten die 
altijd in de schilderijen terugkwamen. 
Ook vertelde hij enkele leuke anekdotes 
van Weissenbruch, die medeoprichter 
was van het genootschap Pulchri Studio.

Wethouder Gerben van Duin sprak 
lovende woorden over de kunstenaars. 
Hij refereerde aan de jaarlijkse 
kunstweek uit zijn woonplaats 

Noordwijk en opperde dat het 
evenement in Nieuwkoop misschien ook 
meerdaags kan worden. “Naast gezond 
bewegen zijn kunst en muziek heel 
belangrijk. Juist ook voor de jeugd, die 
er sociale vriendschappen en creativiteit 
in kan vinden. Fysieke gezondheid en 
creativiteit maakt mensen gelukkig. 
Eigenlijk zouden we als gemeente aan 
dat laatste veel meer moeten doen.”

De Nieuwkoopse wethouder vindt 
dat deze expositie best elke vijf jaar 
herhaald mag worden, maar dan in 
alle zalen van Pulchri. Burgemeester 
Robbert-Jan van Duijn kon zaterdag 
niet, maar bezocht inmiddels ook de 
expositie. “Een aanrader om daar 
deze maand een kijkje te nemen, 
de Nieuwkoopse kunstenaars zoals 
Willem van Weerthuizen, Ans Vianen, 

Moniek van Dijk, José van den 
Helder, Ingrid van Nierop-Waltman, 
Jean Johns, Leo van Klink, Ruud 
Willemse en Sylvia Heeren, zijn goed 
vertegenwoordigd.”

Medeorganisator Theo Agterof poseert met 
Gerben van Duin voor het paneel ‘schaatsen op 
de Nieuwkoopse Plassen’.

PAARSE VRIJDAG OP HET ASHRAM COLLEGE 
IN NIEUWKOOP

Elke tweede vrijdag van december 
is ‘Paarse Vrijdag’ in Nederland. 
Geïnitieerd door het landelijke GSA 
(Gender&Sexuality Alliance) netwerk, 
nemen steeds meer scholen in ons 
land deel aan deze activiteit. Door 
tijdens Paarse Vrijdag de school paars 
te kleuren, zet de GSA zich in voor 
seksuele- en genderdiversiteit als norm. 
Naast een belangrijke zichtbaarheid 
actie, is Paarse Vrijdag ook bij uitstek 
een goed moment om in de les 
aandacht te besteden aan seksuele- en 
genderdiversiteit.

Op het Ashram College Nieuwkoop 
is ook een eigen GSA actief. Tygo en 
Evy zijn onderdeel van deze groep. Zij 
organiseren samen met 4 anderen en 
met de leerlingbegeleider Saskia dit jaar 
Paarse Vrijdag.
 
Hoe ziet Paarse Vrijdag eruit op het 
Ashram? 
Tygo: “We hebben allemaal paarse 
versiering en regenboogdingen. Op 
donderdag wordt alles versierd. We 
hebben posters en vlaggetjes. En op 
vrijdag kunnen mensen zelf in het paars 
komen, maar we hebben bijvoorbeeld 
ook dingetjes om een regenboog op 
iemand z’n wang te kunnen tekenen.” 
 
En wat willen jullie bereiken met 
Paarse Vrijdag? 
Tygo: “Nou dat iedereen open staat voor 
bijvoorbeeld homo’s op school”. Evy: 
“Nou niet alleen homo’s natuurlijk, het 
gaat erom dat iedereen mag zijn wie of 
wat die wil zijn.” 
 
En dat doen jullie ook al met de GSA? 
Tygo: ”Ja, dat klopt. Met een groep van 
6 leerlingen vormen we nu de GSA. We 

willen graag dat iedereen zich goed 
voelt op school en dat iedereen begrijpt 
wat bijvoorbeeld LHBTI inhoudt. We 
komen nu twee keer per week samen in 
een vast lokaal. Iedereen is welkom om 
zich aan te sluiten, ook hetero’s.” 
 
En dan is het zo ver: de regenboogvlag 
wordt gehesen en Paarse Vrijdag is een 
feit. En is het een succes? Saskia: “Er zijn 
veel leerlingen en docenten in het paars. 
Dat is alvast een goede stap en is in 
voorgaande jaren wel anders geweest. 
Dat er nu aandacht voor is en deze kids 
zich gesteund voelen op school, is pure 
winst.” Volgend jaar weer!
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VERGROEN UW WERKPLEK MET SUBSIDIE 

Werkt u bij een bedrijf in Zuid-Holland 
en wilt u uw werkplek vergroenen en 
daar meer over leren? Vanaf begin 2022 
kunt u hiervoor tot € 5.000 subsidie 
aanvragen! 
 
Natuur op uw werkplek helpt om u 
fitter en vrolijker te voelen. Het heeft 
een positief effect op uw creativiteit en 
concentratie en bovendien verlaagt het 
uw stressniveau. Zowel uw werk als uw 

gezondheid krijgt een boost wanneer u 
natuur een plek geeft in uw werk. Om dat 
mogelijk te maken start begin 2022 een 
subsidieregeling waarmee u als bedrijf 
tot € 5.000 kan ontvangen om een 
natuurlijke werkplek in te richten en een 
training te volgen over hoe u natuur in 
uw werkdag kan integreren of hoe u zo’n 
werkplek met collega’s kan onderhouden. 
 
Wilt u op de hoogte blijven van deze 

subsidieregeling? Geef uw e-mailadres 
door via www.ivn.nl/subsidie-groene-
bedrijventerreinen. 
 
De exacte voorwaarden worden bekend 
gemaakt op www.zelfdoeninzh.nl. Via dit 
platform kunt u vanaf begin 2022 (tot 1 
februari 2024) uw subsidie aanvragen. 
Houd er vast rekening mee dat het gaat 
om: een bedrijf op een bedrijventerrein, 
er inheems plantmateriaal wordt 
gebruikt, de activiteiten zijn gericht op 
kennisvergroting, fysieke vergroening van 
bedrijventerreinen en het plaatsen van 
inrichtingselementen, zoals een vijver of 
picknicktafel op bedrijventerreinen. 

Dit is een subsidieregeling vanuit 
provincie Zuid-Holland en maakt deel uit 
van het programma Groene, Gezonde 
Bedrijventerreinen Zuid-Holland dat 
is ontstaan uit een samenwerking 
van provincie Zuid-Holland, IVN 
Natuureducatie, Steenbreek, Groene 
Cirkels Bijenlandschap en De Groene 
Motor.

SLOOP SCHOLEN EN SPORTHAL 
In Ter Aar worden drie schoollocaties 
en sporthal De Vlinder gesloopt. In 
Nieuwkoop start de sloop van het 
voormalige Ashram College. 
 
Sloop voormalige basisscholen Ter Aar
VSM Sloopwerken is in november 
gestart met de sloop van drie oude 
schoolgebouwen. De leerlingen 
zijn verhuisd naar IKC De Vaart. 
De Vosseschans is bijna helemaal 
gesloopt, daarna volgt Het Kompas en 
De Fontein is als laatste aan de beurt. 
Op de plek van deze scholen komen 
verschillende koopwoningen, variërend 
in prijsklasse, huurwoningen en een 
Futurahuis.
 
Sloop sporthal De Vlinder Ter Aar
Door de opening van IKC De Vaart, 
inclusief nieuwe sporthal, is sporthal 
De Vlinder niet meer in gebruik. Nog 
dit jaar start aannemer Van Meurs 
Grond & Sloopwerken met de sloop 
van sporthal De Vlinder in Ter Aar. Deze 
sloop wordt in januari afgerond. 

Wat komt er op de locatie van 
De Vlinder? 
Met de sloop van De Vlinder ontstaat er 
een vrij grote locatie in het centrum van 
Ter Aar wat opnieuw ontwikkeld wordt. 
Er komt in ieder geval woningbouw in 
de vorm van appartementen. Wat voor 
woningen dit zijn en hoe de locatie 
er verder uit komt te zien, is nog niet 
bekend. 

De inwoners van Ter Aar worden 
betrokken bij het plan voor deze locatie. 
Meer informatie volgt op een later 
moment.  
 
Sloop voormalig Ashram College 
Nieuwkoop
Nu het Ashram College naar het 
nieuwe gebouw aan de Achterweg 
is verhuisd kunnen we starten met 
de herontwikkeling van de oude 
locatie (bouwen van woningen). VSM 
Sloopwerken start in december 2021 
met de sloopwerkzaamheden van het 
voormalig Ashram College. 

Volg de sloop van de scholen via de 
BouwApp
Wilt u altijd direct op de hoogte zijn van 
de werkzaamheden? In de BouwApp 
kunt u de sloop van de scholen volgen:
Download de BouwApp gratis in de 
Playstore van Google of de Appstore van 
Apple.
• Zoek het project op: Lindelaan 

Nieuwkoop 
• Zoek het project op: Ter Aar Vernieuwd 

Verbonden
• Voeg het project toe aan uw 

favorieten. Vanaf nu krijgt u een 
melding als we een update plaatsen.
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WMO DOOR TOM IN DE BUURT 
Vanaf 1 januari 2022 kunt u voor al uw 
Wmo-aanvragen en indicaties terecht 
bij Tom in de Buurt. U dient een Wmo-
aanvraag in wanneer u hulp nodig heeft 
om zelfstandig thuis te kunnen blijven 
wonen. Denk aan het schoonmaken van 
uw huis, aanpassingen aan uw woning, 

vervoer of hulpmiddelen zoals een 
scootmobiel of rolstoel. 
 
U kunt contact opnemen met Tom in de 
Buurt door te bellen naar 088-900 45 67. 
Voor meer informatie kunt u terecht op 
www.tomindebuurt.nl.

HUISELIJK GEWELD OF KINDERMISHANDELING
Bij de feestdagen denken veel mensen 
aan gezellig thuis samenzijn met familie. 
Helaas voelt niet iedereen zich veilig in 
de thuissituatie en er kan sprake zijn van 
huiselijk geweld of kindermishandeling. 

Als u te maken heeft met huiselijk 
geweld of kindermishandeling neem dan 
vooral contact op met Veilig Thuis. Veilig 
Thuis is het advies- en meldpunt voor 
huiselijk geweld of kindermishandeling. 

Ook als u bij anderen huiselijk geweld of 
kindermishandeling vermoedt, neemt u 
contact op met Veilig Thuis. 

U kunt altijd iets doen! 
Voor meer informatie kijkt u op de 
website www.veiligthuis.nl, of bel gratis 
0800-2000. Dit telefoonnummer is 
7 dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar. Is er direct gevaar, aarzel 
dan niet en bel 112!

REIZEN MET DE REGIOTAXI 
De Regiotaxi Holland Rijnland is een 
soort openbaar vervoer. U kunt het zien 
als een kruising tussen de bus en een 
taxi. De Regiotaxi haalt u thuis op en 
brengt u waar u heen wilt. Tijdens de rit 
kunnen ook andere mensen opgehaald 
en weggebracht worden.
 
Voor het reizen met de Regiotaxi gelden 
een aantal regels. Er zijn speciale regels 
voor de feestdagen en de tarieven voor 
2022 zijn bekend. 

Reserveren van uw rit
U kunt uw reis tot uiterlijk twee uur voor 
vertrek boeken. Als u al weet wanneer u 
wilt reizen met de Regiotaxi, is het aan 
te raden uw reis zo vroeg mogelijk te 
boeken. Hoe eerder uw rit bekend is, des 
te beter is deze in te plannen. U kunt uw 
ritten tot een jaar vooruitplannen. 

Reizen tijdens de kerstdagen 
Als u tijdens de kerstdagen wil reizen 
met de Regiotaxi, boekt u uw rit 

tenminste twee dagen van tevoren. 
Dit betekent dat u uw rit en de terugrit 
boekt:  
• voor kerstavond (24 december) 

uiterlijk 22 december 
• voor eerste kerstdag (25 december) 

uiterlijk 23 december
• voor tweede kerstdag (26 december): 

uiterlijk 24 december 
 
Reizen tijdens Oud & Nieuw
Wilt u een rit maken tijdens Oud & 
Nieuw? Boekt u deze dan ook ruim van 
tevoren. 

Terugbelservice
De Regiotaxi biedt u een 
terugbelservice waarbij de chauffeur 
u belt als hij of zij naar u onderweg 
is; u kunt dan alvast klaar gaan 
staan. De chauffeur belt ook als uw 
rit vertraagd is. Dit kan alleen als uw 
telefoonnummer juist genoteerd staat. 
U kunt uw telefoonnummer doorgeven 
bij het boeken van uw rit. 

Tarieven 2022
Voor een reis met de Regiotaxi betaalt 
u het aantal zones dat u reist plus één 
zone als opstaptarief.

• Heeft u een Wmo-beschikking en 
bent u jonger dan 65 jaar, dan 
betaalt u per 1 januari 2022 € 0,82 
cent per zone.

• Heeft u een Wmo-beschikking en 
bent u 65 jaar of ouder, dan betaalt 
u per 1 januari 2022 € 0,54 cent per 
zone.

• Bent u OV-reiziger, dan betaalt u per 
1 januari 2022 € 3,00 per zone. 

• Voor de nachtzones tussen 01.00 en 
06.00 uur betaalt u 1 euro toeslag 
per zone.

• Het kilometertarief, wanneer u verder 
wilt reizen dan de maximale 5 zones, 
is per 1 januari 2022 € 2,63.

De bovenvermelde tarieven gelden ook 
voor de opstapzone die u als starttarief 
betaalt.
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AANVRAGEN EVENEMENTEN & 
ACTIVITEITEN

Noorden
Collecte 28 mrt t/m 2 apr - Oranjecomité 
Noorden, opbrengst voor Koningsdag 
Ter Aar
Muziekvereniging DSS - verkoop 
krentenbollen 9 apr 
Diverse kernen 
Reclameborden 3 t/m 16 jan, 
Nieuwjaarswens Anytime Fitness

AFGEHANDELDE AANVRAGEN 
EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN

Ter Aar 
Beverlanderhof 28 - alcoholvergunning - 
Kantine IKC de Vaart
Hoekse Aarkade 118 - ligplaats woonschip
Verkoop oliebollen van 27 t/m 31 dec 
Scouting Wapata 
Nieuwveen
Oude Nieuwveenseweg en Hazeweg - 
plaatsen werkmateriaal 21 feb 2022 t/m 
28 feb 2023 - vervangen kabels

BESLUIT NUMMERAANDUIDING

Nieuwveen - Bloesem 27
Ter Aar - Goudsmid 102 t/m 128
Nieuwkoop - Dorpsstraat 57A - intrekken 

TER INZAGE

Hele gemeente
Besluit langere openingstijd essentiële 
winkels 24 dec 
Ter Aar 
Westkanaalweg 100B - tijdelijk gedogen 
verruimde openingstijd sportschool 

VERKEERSBESLUIT

Ter Aar - Langeraarseweg thv nr 82 
-Toekennen gehandicaptenparkeerplaats
 

BESTEMMINGSPLANNEN

Vastgesteld bestemmingsplan 
‘Westkanaalweg 31-32, Papenveer’

SLOOPMELDINGEN

Noorden - Simon van Capelweg 78 - 
slopen woning

AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

Nieuwkoop
Chopinplein 6 - aanbouw aan zijkant 
woning
De Regenboog 62 - uitbreiden dakkapel 
Ter Aar
Clementszstraat 25 - plaatsen 
dakopbouw en dakkapel
Rietkade 4 – bouw woning
Van Schagenhof 22 – aanleg uitrit 
Rectificatie: Moerasveen 1 moet zijn 
nabij Moerasveen, Bosveen en Rietveen 
- vervangen 5 duikers 
Zevenhoven 
Dorpsstraat 35 - herfunderen woning
Nieuwveen
Molenkade 2 - plaatsen stacaravan als 
tijdelijke woning

VERLENGING BESLISTERMIJN 
OMGEVINGSVERGUNNING

Langeraarseweg 41A Ter Aar - houten 
carport en uitrit
Simon van Capelweg 78 Noorden - 
bouw woning

AFGEHANDELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

Ter Aar
Baljuwstraat 34 - Vervangen dakkapel - 
vergunningvrij
Goudsmid 102-128 even - 15 bedrijfsunits
Nieuwkoop 
Dorpsstraat 57- wijzigen gevel
Nieuwveen 
Dorpsstraat 86 - bouw garage
Molenlaan 2 - vervangen en vergroten 
schuur
Noorden
nabij Noordse Dorpsweg 14 - vervangen 
laagspanningskabel en doorvoeringen 
maken in damwand en zakstuk
Simon van Capelweg 13B - verhogen 
dak voor 2e verdieping 

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 

Heeft u nog niet alles in huis voor 
de feestdagen of bent u nog wat 
vergeten? 
Goed nieuws 24 december mogen 
de essentiële winkels, waaronder de 
supermarkten drogisterijen maar ook 
dierenwinkels, audiciens, opticiens, 
wasserijen en stomerijen, langer 
openblijven. Kijk voor de actuele 
openingstijden op de website van de 
lokale winkelier.

SPREEKUUR UIT ELKAAR 

De naam en de locatie van dit 
spreekuur veranderen. De locatie 
verandert van Beukenpad Ter Aar in 
De Verbinding in Nieuwkoop. De naam 
wordt: Wegwijs in relatie en scheiding. 
Het spreekuur is op de eerste dinsdag 
van de maand, van 17.00 tot 18.00 uur, 
vanaf het nieuwe jaar in De verbinding. 
De eerste keer al op 4 januari.

AFSLUITING DE 
OVERZETBRUG IN DE HOEF

De Overzetbrug (fiets/
voetgangersbrug) tussen De Hoef 
Oostzijde en Kade in Zevenhoven is 
op de volgende dagen afgesloten: 
• 27 december 2021 7.00 uur t/m 31 

december 2021 16.00 uur.
• 3 januari 2022 7.00 uur t/m 7 

januari 2022 16.00 uur.
• 28 februari 2022 7.00 uur t/m 4 

maart 2022 16.00 uur.
De Overzetbrug wordt gerenoveerd. 
De brug krijgt nieuwe leuningen en 
het machinewerk vernieuwd.

Heeft u vragen? 
De werkzaamheden worden 
uitgevoerd in opdracht van 
gemeente De Ronde Venen. Voor 
vragen kunt u contact met hen 
opnemen op via 0297 – 29 18 83.
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KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN BIJ ZWEMBAD DE WEL 

Op 7 december ontving wethouder 
Sport Gerben van Duin het Keurmerk 
Veilig en Schoon voor zwembad 
De Wel in Nieuwkoop uit handen 
van Erik Willems van de Nationale 
Raad Zwemveiligheid. Gerben van 
Duin: “Gemeente Nieuwkoop hecht 
veel waarde aan het bieden van 
zwemveiligheid en sporten en bewegen. 
Daar investeren we dan ook graag in.”

Voordat dit certificaat werd behaald, 
ging er heel wat aan vooraf. In april 
2020 startte Marie Monique van der 
Salm als manager van het zwembad. 
Zij vertelt hoe de afgelopen periode is 
gegaan. 

Starten tijdens corona
“Toen ik startte bij zwembad De Wel 
was de coronapandemie net gestart. 
Het zwembad was gesloten. Dat bracht 
de nodige uitdagingen met zich mee. 
Wanneer konden we weer open en 
hoe? Steeds als er nieuwe maatregelen 
kwamen, moesten we ons daaraan 
aanpassen. Dat is niet altijd goed uit te 
leggen aan onze bezoekers. De ene 
week is een coronatoegangsbewijs 
voldoende, de week erna is er toch 
weer een mondkapjesplicht en moeten 
we buiten de zwemzaal weer 1,5 meter 
afstand houden. 

Het moeilijkste zijn de periodes waarin 
we wel open zijn, maar niet voor 
iedereen. Denk bijvoorbeeld aan de 
kinderen die zwemles hebben na 17.00 
uur. Zij kunnen nu niet naar zwemles. 
We proberen natuurlijk alternatieven te 
vinden, maar dat is niet altijd mogelijk. 
Aan de andere kant zijn we natuurlijk 
ook blij met alles wat wel kan. 

Belang van goede hygiëne 
Toen ik het stokje overnam van de 
vorige manager Marcel Plasmeijer 
bespraken we hoe we ervoor kunnen 
zorgen dat we voldoen aan de wettelijke 
eisen op het gebied van hygiëne en 

veiligheid. Door het uitbreken van de 
coronapandemie werd nog eens extra 
bevestigd hoe belangrijk hygiëne is. 
Daarnaast is het gebouw al 33 jaar oud. 
Het wordt uitstekend onderhouden door 
de afdeling Gebouwbeheer, maar het 
blijft een oud gebouw. Hierdoor is het 
niet vanzelfsprekend dat het gebouw en 
de technische installaties voldoen aan 
alle wettelijke eisen. 

Keurmerk Veilig en Schoon
Speciaal voor de zwembranche is het 
Keurmerk Veilig & Schoon ontwikkeld. 
Met dit keurmerk laat je als zwembad 
zien dat je aan alle wettelijke eisen 
voldoet op het gebied van hygiëne 

en veiligheid. Daarbinnen vallen 
onderwerpen als de bevestiging van 
je materialen en controles op de 
waterkwaliteit en hygiëne. Die controles 
zijn ook wel eens onaangekondigd en 
dat zorgt ervoor dat we continu alert 
zijn op onze hygiëne.

Ook sociale veiligheid en de juiste kennis 
van medewerkers vallen onder het 
keurmerk. Al onze medewerkers hebben 
een verklaring omtrent gedrag (VOG) 
en certificaten als Bedrijfshulpverlening 
(BHV), EHBO-diploma’s en het certificaat 
Zwemmend redden. 

Hoe nu verder?
Natuurlijk blijven we ons als team 
inzetten om het Keurmerk Veilig en 
Schoon te behouden. Daarnaast 
richten we ons op onze kerntaken. 
Zwemveiligheid voor alle inwoners 
van de gemeente Nieuwkoop staat 
voorop. En het bieden van faciliteiten 
voor sporten en bewegen. Zwemmen 
en bewegen in het water is voor 
veel mensen mogelijk. Ook met een 
beperking of een ziekte zijn er 
mogelijkheden. De medewerkers van 
De Wel vertellen daar graag meer over 
en helpen met zoeken naar passende 
mogelijkheden.” 

Kijk voor alle informatie op onze website 
www.dewel.nl.
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OMGEVINGSVISIE BEPALEN WE SAMEN!

Wethouder Guus Elkhuizen is een tevreden man: 
“De Omgevingsvisie is klaar en wij mogen als gemeente 
ontzettend trots zijn op het resultaat dat er nu ligt. We hadden 
een waardevol participatieproces met de samenleving. Ik 
mocht de portefeuillehouder zijn voor de Omgevingsvisie 
Nieuwkoop. Daarom een ‘hartelijk dank’ aan alle mensen, 
organisaties en partijen die met ons hebben meegedacht en 
meegewerkt. 
 
In de omgevingsvisie staat beschreven hoe wij denken over 
onze leefomgeving. Dus de omgeving waarin we wonen, 
werken en recreëren. Het gaat dan bijvoorbeeld ook over 
onderwerpen als duurzaamheid, onderwijs, gezondheid en 
veiligheid.” 
 
Een opvallende ambitie in de omgevingsvisie is ’gelukkige 
mensen’. Hoe kunt u dat waarmaken?
“De overheid is geen geluksfabriek. Zo werkt het niet. Wat 
wij doen – of nalaten – heeft wél invloed op onze inwoners. 
Geluk is een breed begrip. Je hebt het over gezondheid en 
veiligheid. Keuzevrijheid en zingeving. Je goed voelen in je lijf, 
je sociale omgeving, je werk en je vrije tijd. Allemaal beïnvloed 
door onze leefomgeving. Is die stimulerend of belemmerend? 
Twee voorbeelden: In de kern Noorden dachten de inwoners 
goed na over de invulling van de nieuwe wijk: Het land 
van Koppen. Een prettige woonomgeving waar iedereen 
nu met veel plezier woont. En hier aan de buitenkant van 
de kern Nieuwkoop moet over enige tijd een grote nieuwe 
wijk verrijzen: Buytewech-Noord. Met heel veel toekomstige 
inwoners en belanghebbenden hebben we uitgebreid 
gesproken over de invulling. Een grote variatie aan woningen, 
een prachtige groene invulling en een complete en vooral 
duurzame wijk voor onze inwoners.” 

De omgevingsvisie heeft het over ’sterke dorpen’. Wat 
maakt onze dorpen sterk?
“Dertien kernen met een eigen identiteit. Gevormd en 
beïnvloed door hun omgeving. Natuur en water, land- en 
tuinbouw, doorgaande verkeersroutes. Maar natuurlijk maken 
de mensen het dorp. Zij zijn bepalend voor het dorpse 
gevoel en het voorzieningenniveau. Mensen houden het 
verenigingsleven in stand. Elk dorp heeft betaalbaar wonen 
voor alle doelgroepen dus als belangrijkste opgave. Maar… 
een sterk dorp staat stevig in zijn schoenen en neemt ook 
zelf initiatief. Dat kan je als individu, maar bijvoorbeeld ook 
verenigd in een belangengroep of dorpsraad.”
 
Een ’groene toekomst’. Daar kun je alle kanten mee op. Wat 
bedoelt de omgevingsvisie daar precies mee?
“Het heeft ook veel kanten. Natuur, water en schone 
energie. Duurzaam bouwen. Een gezonde economie die 
omgevingsbewust en toekomstbestendig is. Recreatie en 
toerisme. Ons landschap beleven zonder aan te tasten wat 
het zo aantrekkelijk en waardevol maakt. Als samenleving 
opgewassen zijn tegen de effecten van klimaatverandering, en 
je steentje bijdragen om dit tegen te gaan. In beweging komen 
dus: de lichten staan letterlijk op GROEN!”
 
Het woord ‘samen’ komt meer dan honderd keer voor in de 
omgevingsvisie. Wat zegt dat?
“Dat zegt wat mij betreft alles. We moeten het echt SAMEN 
doen. Deze visie is een uitnodiging en hulpmiddel voor 
initiatieven uit de Nieuwkoopse samenleving. Waar de 
gemeente niet boven staat, maar gewoon onderdeel van 
is. Ik heb zojuist een paar mooie voorbeelden gegeven. 
Voorbeelden waarin we samenwerken op basis van 
vertrouwen. Iedereen laten meedenken en meedoen in de 
rol die het beste past. Niet alleen vanaf de zijlijn toekijken en 
afwachten. De samenhang blijven zoeken. Altijd streven naar 
meerwaarde. Het kan en het moet!”

Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet waarschijnlijk 
in werking. Deze wet voegt alle wetten en regels over 
bouwen, wonen, verkeer, erfgoed, milieu, natuur en water 
samen (fysieke leefomgeving). De bedoeling is dat er meer 
duidelijkheid komt voor inwoners en ondernemers, dat 
er meer ruimte is voor initiatieven en dat de procedures 
korter worden.
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ERVARINGEN VRIJWILLIGERS WELZIJNSBEZOEKEN
Een welzijnsbezoek is een huisbezoek van een vrijwilliger. Sinds 1 juli bezoeken vrijwilligers alle inwoners van 75 jaar 
of ouder. Deze vrijwilliger gaat met de 75-plussers in gesprek over bijvoorbeeld wonen, welzijn, zorg en mobiliteit. 
Het huisbezoek is op vrijwillige basis en inwoners bepalen zelf of ze aan zo’n gesprek willen deelnemen. Partners, 
mantelzorgers, kinderen of andere vertrouwde personen mogen ook bij het gesprek aanwezig zijn.  

 
Sylvia: “Op bezoek bij 
ouderen en eigenlijk niets 
meenemen, zou dat werken?
Ja, dat werkt zeker! 

Aandacht, een leuk gesprek 
en de mogelijkheden 
bespreken die de gemeente 
kan bieden in de hulp naar 
ouderen. Vaak komen de 
verhalen vanzelf en komen 
er veel onderwerpen aan 
bod. Inmiddels al een tiental 
gesprekken verder en het 
blijft leuk. En gelukkig is 
dit wederzijds. Vaak wordt 
gevraagd “Wanneer komen 
jullie weer”? Daar doe ik het 
voor!”

Arie: “Als vrijwilliger van de 
Welzijnsbezoeken kom ik bij vele 75+ 

inwoners over de vloer. Ik vind het 
mooi dat de mensen ook een serieuze 

verwachting van het bezoek hebben. 
Sommigen hebben een vragenlijstje al 
klaarliggen. Anderen wachten wel af wat 
er allemaal op hun afkomt. Het leuke van 
deze bezoeken vind ik het grote verschil 

in de gesprekken. Bij de één blijkt duidelijk dat 
men niks van het digitale tijdperk wil weten en bij 
de ander krijg ik nog een lesje digitalisering voor 
gevorderden. Soms is de introductie van het gesprek 
zo gezellig dat de vragen in het computersysteem 
bijzaak lijken, maar het gaat natuurlijk om de juiste 
informatie te delen.  Kortom: Over het algemeen 
stellen de 75+senioren het Welzijnsbezoek erg op 
prijs en is men tevreden dat de gemeente Nieuwkoop 
dit initiatief heeft genomen.”

Het doel van deze welzijnsbezoeken is om een goed beeld 
te krijgen over de positie waarin onze ouderen verkeren. Met 
de antwoorden hopen we voldoende informatie te krijgen. 
Wat gaat er goed en wat kan er beter? Waaraan heeft men 
behoefte?  Zo kijken we met elkaar wat ervoor nodig is om 
onze 75-plussers zo goed mogelijk te helpen.

We zijn inmiddels een half jaar en vele welzijnsbezoeken 
verder. We hebben de vrijwilligers gevraagd om hun 
ervaringen met ons te delen. 

Hoe ervaren zij de ontmoetingen? 
U leest hun reacties hieronder.
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Margo: “Een inwoner zag eerst erg tegen het gesprek 
op, omdat ze niet wist wat ze moest verwachten 
Achteraf vond ze het heel gezellig onder het genot 
van koffie/thee met een koekje om de vragen te 
beantwoorden en een praatje te maken.”

Leen: “Samen met Arie legde ik 15 bezoeken af. Op alle 
adressen waren wij welkom. Het was wel interessant om 
de verschillende woon- en leefsituaties te ervaren. 
Mijn ervaring is wel dat op vrijwel alle adressen op 
dit moment nog geen extra hulp dan wel informatie 
noodzakelijk is maar veelal was men zich er wel van 
bewust dat dit in de toekomst anders zou kunnen zijn. 
Het werd dan ook zeer op prijs gesteld dat wij konden 
aangeven bij welke instantie men dan kon aankloppen, 
voor zover men nog niet op de hoogte was. Het 
achterlaten van brochures werd dan ook op prijs gesteld. 
Al met al heb ik de bezoeken als positief en nuttig 
ervaren.”

Jacqueline: “Mijn ervaring met het bezoeken van mensen 
voor de Welzijnsbezoeken zijn erg positief. De mensen die 
we bezocht hebben verwachtten ons en vroegen direct al of 
we koffie wilden. Eigenlijk zijn alle bezoeken in een gezellige 
sfeer verlopen.  Wat opvalt is dat de mensen toch wel 
nieuwsgierig zijn, wat je komt doen of waar het precies over 
gaat. Aan de hand van een vragenlijst nemen we allerlei 
verschillende aspecten door die voor oudere mensen van 
belang zijn. Opvallend is ook dat men over het algemeen 
erg open is. Men wil graag vertellen wat men van sommige 
zaken vindt of hoe men over bepaalde dingen, 
betreffende de voorzieningen binnen de 
gemeente, denkt. Ik denk dat het voor de 
gemeente een duidelijk inzicht geeft in de 
welzijnssituatie van ouderen. Daarnaast 
heb ik ook de indruk dat de 
‘ouderen’ het ook leuk en 
zinvol vinden om hun mening 
te ventileren. Tot slot heb ik, 
als vrijwilliger, ook het gevoel 
zinvol bezig te zijn.”

Babetta: “Het is altijd heel gezellig! Het lijkt wel alsof wij, als vrijwilligers, elkaar 
al jaren kennen. De inwoners die we mogen bezoeken vinden het ook fijn dat 
de gemeente belangstelling heeft voor hun wel en wee.
 
Tip: Mocht u uw bezoek afgezegd hebben, mag u natuurlijk op uw beslissing 
terugkomen!”

Margareth: “Over het algemeen worden we goed en 
positief ontvangen. Mensen die eerst wantrouwend 
tegen het gesprek aankeken, zijn achteraf blij met de 
informatie die ze kregen tijdens het gesprek. Dat de 
gemeente geïnteresseerd is in het wel en wee van 
deze oudere mensen vinden ze een pré en ze zijn 
benieuwd naar wat de gemeente met deze vragenlijsten 
gaat doen. We kwamen ook bij een echtpaar waar 
de man sinds de coronatijd zijn kortetermijngeheugen 
kwijtraakte, mevrouw was erg emotioneel. We hebben 
haar op de verschillende vormen van mantelzorg 
gewezen, waar ze niks van wist. Ze was erg blij om 
te horen dat ze zo ook wat tijd voor haarzelf kon 
krijgen. En we hebben verteld over het Alzheimercafé. 
Als we na afloop vragen hoe men het gesprek vond 
en de informatie die ze gekregen hebben, zijn ze over 
het algemeen heel positief en vinden het goed dat 
dit gedaan wordt. Vooral ook over de verschillende 
mogelijkheden van de hulp of de activiteiten die de 
gemeente te bieden heeft, mocht het nodig zijn.”

Brigitte: “Wat fijn is het om dit werk te mogen doen. We 
worden overal hartelijk welkom geheten en we krijgen 
prachtige en ontroerende verhalen te horen. Bijvoorbeeld 
over overleden partners of familieleden, maar ook over 
nieuwe liefdes die op deze leeftijd nog ontstaan. Daarnaast 
hebben we mooie tuinen, zelfgemaakte kunst, gedichten 
en verzamelingen mogen bewonderen. Mensen met trots 
en veerkracht. Het valt ons op dat de sociale controle 
in de dorpskernen groot is en dat er veel beroep wordt 
gedaan op kinderen en kleinkinderen. Wat naast het gemak 
ook veel gezelligheid meebrengt. Wanneer het minder 
goed gaat op een bepaald vlak dan kunnen we dat tijdig 
signaleren, zodat er naar een passende oplossing kan 
worden gezocht. De reacties die we krijgen van de ouderen 
zijn zeer positief. Naast de algemene vragen die wij stellen, 
vinden de mensen die wij bezocht hebben het heel prettig 
om over hun situatie te vertellen. Bij de laatste vraag “Hoe 
heeft u dit gesprek ervaren?”, hebben we al een paar maal 
een 10 gekregen.  Ik ben blij dat ik op deze wijze iets kan 
betekenen voor de gemeenschap.”

Voor vragen over de welzijnsbezoeken kunt u contact opnemen met Myranda Zwirs of Sylvia Romein, coördinatoren van 
de Welzijnsbezoeken 75+. Zij zijn telefonisch bereikbaar via tel 14 0172 of per e-mail welzijnsbezoeken@nieuwkoop.nl.
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JAARWISSELING MET VUURWERKVERBOD 
Ook dit jaar geldt er een landelijk verbod 
op het afsteken en verkopen van het 
vuurwerk om te voorkomen dat de 
werkdruk op de Spoedeisende hulp 
in de huisartsenposten, ziekenhuizen, 
bij de brandweer, handhavers en 
politie te hoog oploopt. Klein vuurwerk 
(F1 Vuurwerk), zoals knalerwtjes, 
trektouwtjes en sterretjes mogen wel. 
Dit vuurwerk is het hele jaar te koop 
en kinderen vanaf 12 jaar mogen dit 
afsteken. 

Carbidschieten
Carbid is geen vuurwerk en valt 
daarom niet onder het eenmalige 
vuurwerkverbod. Wel zijn er een aantal 
spelregels om rekening mee te houden. 

Carbidschieten mag op oudejaarsdag 
van 10.00 uur tot nieuwjaarsdag 2.00 
uur, uitsluitend buiten de bebouwde 
kom. Binnen de bebouwde kom is 
carbidschieten altijd verboden.   

Schade & overlast
Vuurwerk brengt vaak overlast met 
zich mee niet alleen op de avond zelf 
maar ook in de weken voorafgaand 
aan de jaarwisseling. Ook dit jaar is 
het niet uitgesloten dat er ondanks het 
vuurwerkverbod toch overlast ontstaat 
door illegaal vuurwerk of spontane 
vreugdevuren. 

Burgemeester Robbert-Jan van Duijn: 
“iedere vernieling door vuurwerk is 

er één te veel. Vorig jaar gingen we 
het nieuwe jaar in met € 25.000 aan 
schade, kosten die wij met z’n allen 
betalen. Laten we dat dit jaar anders 
doen. Gebruik je gezond verstand en 
voorkom schade en overlast.”

Bianca Witteveen van politie Kaag en 
Braassem: “Alcohol, drugs en verkeer 
gaan niet samen, ook niet tijdens 
feestdagen! Zorg dat jij je dierbaren 
een gelukkig nieuwjaar kan wensen op 
1 januari 2022. Zorg voor een BOB of 
wees de BOB. 

De politie zal tijdens de feestdagen extra 
controleren op het gebruik van alcohol 
en drugs in het verkeer.“

WIJKAGENTEN AAN HET WOORD 
Met het nieuwe jaar in zicht vertellen wij 
jullie in deze laatste column van dit jaar 
meer over vuurwerk.  
  
Vuurwerk veroorzaakt ieder 
jaar weer veel ongelukken en 
ernstige brandschade. Onveilige 
opslag in woningen zorgt voor 
grote veiligheidsrisico’s, maar ook 
postbezorgers lopen ongemerkt 
grote risico’s. Voor het versturen van 
vuurwerk wordt veelal gebruik gemaakt 
van reguliere koeriersdiensten. “De 

bezorgers weten niet wat er in zo’n 
pakket zit, maar vuurwerk kan de 
kracht van een aanvalsgranaat hebben. 
Daarom zien wij ook graag dat inwoners 
die iets vermoeden aan de bel trekken, 
want je moet er niet aan denken dat 
vuurwerk ontploft in een woonwijk of in 
een bus van een bezorgdienst”, aldus 
wijkagent Sander van Beek. 

Als u vermoedt dat ergens (illegaal) 
vuurwerk wordt verhandeld of als u 
overlast door vuurwerk ervaart, kunt 

u dat melden bij de politie. Dat kan via 
0900-8844, maar ook anoniem via 
Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. 
Komende jaarwisseling is alleen fop- en 
schertsvuurwerk toegestaan. Dit kunt u 
herkennen aan de categorie aanduiding 
F1. Fop- en schertsvuurwerk mag het 
hele jaar door worden afgestoken.  

Wij wensen iedereen een veilige 
jaarwisseling en een mooi 2022! 

Sander, Angelique, Koos en Marjolein

AFVALNIEUWS
Om brand tijdens de jaarwisseling 
te voorkomen, worden sommige 
containers, bijvoorbeeld voor papier, 
tijdelijk afgesloten en soms even 
weggehaald. Hierdoor kunt u rondom 
de jaarwisseling uw glas, papier en 
textiel niet kwijt. Breng uw glas, papier 
en textiel eerder weg of bewaar het 
tijdelijk thuis.  
 
Gewijzigde openingstijden Milieustraat
Zaterdag 25 december en zaterdag 
1 januari is de Milieustraat gesloten. 

Vrijdag 24 december en vrijdag 31 
december sluit de Milieustraat om 
14.00 uur.
 
Wijzigingen inzameldagen  
Vanaf 1 januari wijzigen een aantal 
dagen waarop Cyclus het huishoudelijk 
afval ophaalt. Wilt u weten wanneer 
uw afval wordt ingezameld? 

Kijk dan in de digitale afvalkalender 
van Cyclus. U kunt de digitale 
afvalkalender raadplegen en uitprinten 

via www.cyclusnv.nl of download de 
gratis app voor iOS en Android. Log in 
met uw postcode en huisnummer voor 
het kalenderoverzicht.
 
Geen papieren afvalkalender meer in 
Nieuwkoop Nieuws
We hebben geen afvalkalender meer 
die geldig is voor de hele gemeente. 
In de kernen wordt op verschillende 
dagen ingezameld. Daarom plaatsen 
we geen afvalkalender meer in 
Nieuwkoop Nieuws.
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