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In de gemeente Nieuwkoop hebben we verschillende 
vormen (openbaar) vervoer. Op deze kaart staat een 
overzicht van die verschillende vormen inclusief uitleg. 

BuurtBus 
Langeraar 727 
(dienst van Arriva)
Rijdt op werkdagen (niet ’s avonds). 
Route Ter Aar, Papenveer, Nieuwveen, 
Langeraar, Rijnsaterwoude, Woubrugge/
Jacobswoude. Meer informatie op 
www.buurtbuslangeraar.nl. 

Openbaar vervoer
Er rijden streekbussen (bus 101, 147, 247, 182 
en 282) door onze gemeente en een buurtbus 
(Buurtbus Langeraar 727, dienst van Arriva). 

Meer informatie over de dienstregeling van 
Arriva staat op www.arriva.nl. 

Bus 182
Rijdt vanaf Alphen a/d 
Rijn via Ter Aar naar 
Leiderdorp en Leiden. Heen en terug. De 
bus rijdt 1 x per uur. In de ochtendspits en 
in de middag rijdt lijn 282. Lijn 282 biedt 
inwoners uit Ter Aar extra reismogelijk-
heden om van/naar Alphen a/d Rijn te 
reizen. Bus 101

Nieuwkoop, Noorden, Woerdense 
Verlaat, Zegveld, station Woerden. 
Rijdt alleen doordeweeks, niet in het weekend. Begint om 
08:07 en eindigt om 18:31. Rijdt na Nieuwkoop, Kennedy-
laan verder als lijn 247 naar Alphen aan den Rijn, Station.

Aanvullend vervoer

Overzicht
VERVOER GEMEENTE NIEUWKOOP

OV-taxi
(dienst van Arriva)
De OV-taxi overbrugt de afstand 
tussen bepaalde OV-haltes en een 
gewenst adres. De minimale afstand is 500 meter. 
Het kost 2,20 euro per rit (4,30 euro naar een 
buurgemeente) en u betaalt direct aan de 
chauffeur. De OV-chipkaart is niet geldig. 
Reserveren is verplicht, minimaal 1 uur van te 
voren. Reserveer kan via 0900 1961 (10 cent per 
minuut). Halte van de OV-taxi in onze gemeente: 
Nieuwkoop, Meeuwenlaan

Buurt Oproep Bus 
(BOB) Ter Aar
(Particulier initiatief)
De BOB-bus is er speciaal voor ouderen en haalt 
passagiers thuis op en brengt ze naar een 
bestemming binnen een straal van 15 kilometer. 
De bus is er voor inwoners van Ter Aar, Langeraar, 
Korteraar en Papenveer en rijdt op maandag t/m 
vrijdag tussen 08.00 en 22.00 en op zaterdag 
tussen 08.00 en 18.00. Tarieven variëren tussen 
€1,50 en 5,50 per rit, afhankelijk van de afstand. 
De BOB-bus is te bestellen via 0172-604899. 
Er is plaats voor acht passagiers.

Regiotaxi 
De Regiotaxi Holland 
Rijnland is er voor 
mensen die niet goed 
met het gewone openbaar vervoer 
kunnen reizen 
(bijv. Wmo-indicatie). De Regiotaxi 
haalt u thuis op en brengt u waar u 
heen wilt. Tijdens de rit kunnen ook 
andere mensen opgehaald en weg-
gebracht worden. Meer informatie 
vindt u op www.rthr.nl. 
Reserveren kan via 0900-2022368. 

Bus 147
Rijdt vanaf Alphen a/d Rijn via 
Aarlanderveen, Nieuwkoop, 
Zevenhoven, Nieuwveen, de Kwakel naar Uithoorn 
(station). Op dit traject rijdt ook bus 247. 
Met deze buslijn reizen inwoners uit Nieuwkoop/
Nieuwveen iets sneller naar Alphen of in Uithoorn. 
Deze bus rijdt niet via Zevenhoven.

GMN22-007 GMN vervoer NN-A3.indd   1GMN22-007 GMN vervoer NN-A3.indd   1 08-03-2022   16:1908-03-2022   16:19

Rij mono Vervoer  TulpenmanieKunstwerk watersnood  Tegel eruit plant erin De levende tuin

1062 8 94

NIEUWKOOP VERWELKOMT OEKRAÏENSE VLUCHTELINGEN
Begin maart zijn we opgeschrikt door 
een oorlog in Europa. U heeft er 
ongetwijfeld al veel over gehoord en 
gezien. In onze gemeente stonden 
op 8 maart de eerste vluchtelingen 
uit Oekraïne in de hal van het 
gemeentehuis. We hebben deze 
mensen onderdak kunnen bieden. Als 
gemeente hebben we in de afgelopen 
weken al enkele tientallen vluchtelingen 
kunnen helpen. 

Elke gemeente in Nederland draagt 
een steentje bij. In Alphen aan den 
Rijn is een centrale noodopvang voor 
enkele dagen. Hier in Nieuwkoop bieden 
we op meerdere locaties onderdak. 
Dat zijn eigen gemeentelijke panden 
en soms eigendom van een inwoner 
of ondernemer. Een pand aan het 
Zuideinde en aan het Kennedyplein 
(Nieuwkoop) hebben we al ingericht 
en er verblijven al vluchtelingen. In 
Langeraar (bovenverdieping Parola) 
en in Nieuwveen (voormalige 

peuterspeelruimte in Ringkant) is ook 
ruimte. Verder zijn er nog locaties in 
onderzoek, want het moet er voldoende 
veilig zijn, ook al is het maar tijdelijk.

Het is hartverwarmend om te merken 
dat veel inwoners begaan zijn met het 
lot van de vluchtende Oekraïners. 

Via het emailadres 
nieuwkomers@nieuwkoop.nl hebben 
we een ongelofelijk groot aanbod 

gekregen. Alleen als we er gebruik van 
willen maken, nemen we contact met 
de aanbieders op. Sommige mensen 
vinden dat teleurstellend, maar we 
hebben onvoldoende capaciteit om dit 
te kunnen verwerken.

Vragen
Ga naar www.nieuwkoop.nl/
nieuwkoophelpt. Dat is een aparte 
pagina waarop veel informatie staat 
wanneer u nog vragen heeft. 

Zaterdag 12 maart hees burgemeester Robbert-Jan van Duijn de Oekraïense vlag in het bijzijn 
van een aantal Oekraïense vluchtelingen.

75 NIEUWE NESTKASTEN!
IVN Nieuwkoop en de gemeente 
voerden samen een project uit om 
de biodiversiteit in de gemeente te 
vergroten. Ipse de Bruggen in Zoetermeer 
maakte 75 nestkasten en leerlingen van 
De Vaart zetten deze vakkundig in elkaar. 
Vogelwerkgroep Nieuwkoop nam in een 
boeiende presentatie de leerlingen mee 
in de wereld van de vogels. Daarbij werd 

ook uitgelegd dat vogels verschillende 
soorten nestkasten gebruiken. De kasten 
hangen rondom De Vaart en verder 
door de gehele gemeente. Wethouder 
Antoinette Ingwersen kwam op bezoek 
om te zien hoe de leerlingen enthousiast 
aan het werk waren. En nu maar eens 
kijken of de vogels de nieuwe nestkasten 
weten te vinden.
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OP DE FIETS? TELEFOON IN JE TAS. 
RIJ MONO!

Bellen en appen op de fiets. Het gebeurt te vaak! En de gevolgen zijn verschrikkelijk. 
Elk jaar opnieuw gebeuren er veel verkeersongelukken. En dat komt omdat mensen 
zijn afgeleid. Ze letten niet op het verkeer. Zorg dat het jou niet gebeurt! Rij MONO! 
Stap je op de fiets? Stop je telefoon in je tas. Zo simpel is het!

 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)

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.

Ik reageer later,
ik rij MONO!

Waar zit je?
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WIST U AL...
...dat er per 1 juli 2022 in elk huis op 
iedere verdieping een rookmelder moet 
hangen? Dit geldt al sinds 2003 voor 
nieuwbouwwoningen, maar gaat ook 
gelden voor bestaande woningen. Uit 
onderzoek blijkt dat het aantal dodelijke 
slachtoffers van een woningbrand 
door deze wetgeving met wel 42% 
verminderd kan worden.

Maak uw huis veiliger met een 
rookmelder met 10 jarige batterij en 
levensduur! 

Wilt u meer weten?
Kijk op rookmelders.nl.  

ROBBERT-JAN VAN DUIJN 

BURGEMEESTER NIEUWKOOP

Alle zwerfafval-opruimers die zich ingezet hebben tijdens de Landelijke Opschoondag bedankt!
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DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN ZIJN GEWEEST, 
U HEEFT GEKOZEN, HOE GAAT HET NU VERDER?
Stap 1: Iedereen moet de uitslag kennen
Voordat de nieuwe raad op 30 maart bijeenkomt moet er 
van alles geregeld worden. Allereerst is de uitslag officieel 
vastgesteld. Elke kandidaat die gekozen is, is daarvan op de 
hoogte gesteld en ook u heeft op de website kunnen lezen 
wie u in de raad gekozen heeft. 

Stap 2: Controle van de nieuwe raadsleden
Elk gekozen lid overhandigde een aantal documenten over 
zichzelf aan de ‘oude’ raad om te kunnen onderzoeken of het 
gekozen lid in de raad mag plaatsnemen. Om in de raad te 
mogen zitten moet je:
• in de gemeente Nieuwkoop wonen;
• 18 jaar of ouder zijn;
• niet uitgesloten zijn van kiesrecht;
• niet tegelijkertijd minister, staatssecretaris, burgemeester of 
ambtenaar van de gemeente Nieuwkoop zijn.

Stap 3: Installatie van de nieuwe gemeenteraad
Op 30 maart begint de zittingsperiode van de nieuwe raad. 
Dan is de eerste vergadering en leggen de nieuwe leden de 
eed of verklaring en belofte af. Vanaf dan zijn ze raadslid.

Stap 4: Coalitieonderhandelingen
In de gemeentepolitiek is de 
coalitie een samenwerking tussen 
verschillende politieke partijen. Zij 
hebben meestal een meerderheid in de raad. 
Partijen die niet in de coalitie zitten, vormen de oppositie. 
Na de verkiezingen bekijken de politieke partijen onderling wie 
er samen de bestuurscoalitie kunnen vormen. Samen moeten 
ze een stabiel dagelijks bestuur van de gemeente Nieuwkoop 
zijn.

Stap 5: Benoeming wethouders
Er moeten natuurlijk ook nieuwe wethouders komen. In de 
eerste vergadering kan de nieuwe raad die al benoemen, 
maar dat hoeft niet. Er is geen termijn afgesproken 
waarbinnen er een college moet zijn en alle wethouders 
moeten zijn benoemd. Zolang er nog geen nieuwe 
wethouders zijn, blijven de oude in hun functie. Dat heet 
demissionair en dat is totdat de nieuwe raad tenminste de 
helft van het aantal nieuwe wethouders heeft benoemd. 
Sommige demissionaire wethouders zijn in die periode ook 
raadslid.

NIEUWS 
UIT DE 
RAAD

WWW.NIEUWKOOP.NL/GEMEENTERAAD

UITSLAG GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022 OP PARTIJNIVEAU
• Samen Beter Nieuwkoop: 3535 stemmen (6 raadszetels)
• CDA: 2345 stemmen (4 raadszetels)
• VVD: 3106 stemmen (5 raadszetels)
• Natuurlijk Nieuwkoop: 2287 stemmen (3 raadszetels)

• D66: 1247 stemmen (2 raadszetels)
• SGP-ChristenUnie: 876 stemmen (1 raadszetel)

Het opkomstpercentage was 57%.

HOORZITTINGEN ONTWERPBESTEMMINGSPLANNEN 
De ontwerpbestemmingsplannen (1) Bosweg 1a, (2) Landelijk 
Gebied 1e herziening, (3) Blokland 41-41A, (4) Tochtpad 
Noordeinde en (5) Teylerspark 2 hebben ter inzage gelegen 
waarbij belanghebbenden zienswijzen konden indienen. De 
gemeenteraad nodigt de mensen die dat hebben gedaan uit 
om hun zienswijze toe te lichten in een hoorzitting.

Hoorzitting op 12 april
Doel van deze 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 dinsdag 12 april en begint om 20.00 uur 
en wordt gehouden in het gemeentehuis. Aanmelden kan tot 

uiterlijk maandag 11 april 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. De gemeentelijke organisatie bereidt de 
reacties op de zienswijzen verder voor en werkt deze uit. 
Deze conceptreactie komt in de zogenaamde ‘Nota van 
zienswijzen’. Het college van B&W behandelt deze nota. 
Daarna komt het bestemmingsplan met de conceptreactie op 
de ingediende zienswijzen in de gemeenteraad.

3



182

727

Noorden

Woerdense
Verlaat
WoerdenseWoerdense
VerlaatNieuwkoop

Ter Aar

Langeraar

Alphen a/d Rijn
Leiden

Alphen a/d Rijn
Leiden

Woerden

Uithoorn

Alphen a/d Rijn

NieuwveenNieuwveen

101

147

247

ZevenhovenZevenhovenZevenhoven

In de gemeente Nieuwkoop hebben we verschillende 
vormen (openbaar) vervoer. Op deze kaart staat een 
overzicht van die verschillende vormen inclusief uitleg. 

BuurtBus 
Langeraar 727 
(dienst van Arriva)
Rijdt op werkdagen (niet ’s avonds). 
Route Ter Aar, Papenveer, Nieuwveen, 
Langeraar, Rijnsaterwoude, Woubrugge/
Jacobswoude. Meer informatie op 
www.buurtbuslangeraar.nl. 

Openbaar vervoer
Er rijden streekbussen (bus 101, 147, 247, 182 
en 282) door onze gemeente en een buurtbus 
(Buurtbus Langeraar 727, dienst van Arriva). 

Meer informatie over de dienstregeling van 
Arriva staat op www.arriva.nl. 

Bus 182
Rijdt vanaf Alphen a/d 
Rijn via Ter Aar naar 
Leiderdorp en Leiden. Heen en terug. De 
bus rijdt 1 x per uur. In de ochtendspits en 
in de middag rijdt lijn 282. Lijn 282 biedt 
inwoners uit Ter Aar extra reismogelijk-
heden om van/naar Alphen a/d Rijn te 
reizen. Bus 101

Nieuwkoop, Noorden, Woerdense 
Verlaat, Zegveld, station Woerden. 
Rijdt alleen doordeweeks, niet in het weekend. Begint om 
08:07 en eindigt om 18:31. Rijdt na Nieuwkoop, Kennedy-
laan verder als lijn 247 naar Alphen aan den Rijn, Station.

Aanvullend vervoer

Overzicht
VERVOER GEMEENTE NIEUWKOOP

OV-taxi
(dienst van Arriva)
De OV-taxi overbrugt de afstand 
tussen bepaalde OV-haltes en een 
gewenst adres. De minimale afstand is 500 meter. 
Het kost 2,20 euro per rit (4,30 euro naar een 
buurgemeente) en u betaalt direct aan de 
chauffeur. De OV-chipkaart is niet geldig. 
Reserveren is verplicht, minimaal 1 uur van te 
voren. Reserveer kan via 0900 1961 (10 cent per 
minuut). Halte van de OV-taxi in onze gemeente: 
Nieuwkoop, Meeuwenlaan

Buurt Oproep Bus 
(BOB) Ter Aar
(Particulier initiatief)
De BOB-bus is er speciaal voor ouderen en haalt 
passagiers thuis op en brengt ze naar een 
bestemming binnen een straal van 15 kilometer. 
De bus is er voor inwoners van Ter Aar, Langeraar, 
Korteraar en Papenveer en rijdt op maandag t/m 
vrijdag tussen 08.00 en 22.00 en op zaterdag 
tussen 08.00 en 18.00. Tarieven variëren tussen 
€1,50 en 5,50 per rit, afhankelijk van de afstand. 
De BOB-bus is te bestellen via 0172-604899. 
Er is plaats voor acht passagiers.

Regiotaxi 
De Regiotaxi Holland 
Rijnland is er voor 
mensen die niet goed 
met het gewone openbaar vervoer 
kunnen reizen 
(bijv. Wmo-indicatie). De Regiotaxi 
haalt u thuis op en brengt u waar u 
heen wilt. Tijdens de rit kunnen ook 
andere mensen opgehaald en weg-
gebracht worden. Meer informatie 
vindt u op www.rthr.nl. 
Reserveren kan via 0900-2022368. 

Bus 147
Rijdt vanaf Alphen a/d Rijn via 
Aarlanderveen, Nieuwkoop, 
Zevenhoven, Nieuwveen, de Kwakel naar Uithoorn 
(station). Op dit traject rijdt ook bus 247. 
Met deze buslijn reizen inwoners uit Nieuwkoop/
Nieuwveen iets sneller naar Alphen of in Uithoorn. 
Deze bus rijdt niet via Zevenhoven.
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buurgemeente) en u betaalt direct aan de 
chauffeur. De OV-chipkaart is niet geldig. 
Reserveren is verplicht, minimaal 1 uur van te 
voren. Reserveer kan via 0900 1961 (10 cent per 
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De BOB-bus is er speciaal voor ouderen en haalt 
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HR-KRING FINANCIEEL FIT EN LAAGGELETTERDHEID 

De Verenigde Ondernemers Nieuwkoop 
(VON) houdt samen met de gemeente 
Nieuwkoop en Rijnvicus dinsdag 12 april 
een lunchbijeenkomst voor personen die 
zich bezighouden met personeelszaken. 
Tijdens deze bijeenkomst worden 

de onderwerpen Financieel Fit en 
laaggeletterdheid besproken. 
 
Financieel Fit
Geldzorgen hebben grote invloed op uw 
medewerker. Het is daarom van groot 
belang om dit onderwerp bespreekbaar 
te maken. Hoe doet u dit? Henk Veldman 
van de Rabobank en bestuurder van De 
Moedige Dialoog vertelt u hier meer over. 
 
Laaggeletterdheid
Laaggeletterdheid is meer dan alleen 
mensen die minder goed kunnen 

lezen of schrijven. Het gaat ook om 
mensen die geen of weinig digitale 
vaardigheid hebben. Anne van den Bos 
van de Stichting Lezen en Schrijven 
geeft informatie wat u als werkgever 
kunt doen. Ook geeft zij uitleg over de 
subsidieregeling Tel mee met Taal. 
 
Aanmelden
De bijeenkomst is op dinsdag 12 april 
van 12.00 tot 13.30 in de Sfeerstal 
in Nieuwveen. Aanmelden voor de 
bijeenkomst kan via 
www.vonieuwkoop.nl.

KUNSTWERK WATERSNOOD IN KUNSTWINKEL

Wethouder Antoinette Ingwersen 
onthulde 10 maart het unieke kunstwerk 
‘Watersnood’. Zij deed dit in De 

Kunstwinkel; samen met de kunstenaars 
Soley Omarsdottir en Joep Derksen.

Het werk ‘Watersnood’ is een doorbraak 
in de kunstwereld. Twee kunstenaars, 
met elk een eigen stijl en manier van 
werken, sloegen de handen ineen om 
een gezamenlijk kunstwerk te maken. 
Het resultaat is een prachtig schilderij 
met een poëtisch gedicht.

De Kunstwinkel is te vinden aan de 
Dorpsstraat 103 in Nieuwkoop en is 
geopend op woensdag, donderdag en 
vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur. Zaterdag 
van 10.00 tot 16.00 uur.

RUIMEN GRAVEN BEGRAAFPLAATS IN NIEUWKOOP IN 2023 
In maart 2023 worden een aantal graven 
op de algemene begraafplaats aan het 
Reghthuysplein in Nieuwkoop geruimd. 
Dit zijn algemene graven, waarvoor een 
grafrust geldt van minimaal tien jaar. We 
halen de graven weg om ruimte te maken 
voor nieuwe graven. Bij het ruimen van 
de graven worden de stoffelijke resten in 
een verzamelgraf herbegraven.  
  
Neem contact op  
Het betreft de graven met de nummers 
801 tot en met 813. Begravingen hebben 
plaatsgevonden tussen 2006 en 2010. De 
belanghebbenden van deze graven zijn 
zoveel mogelijk per brief geïnformeerd. 
Ook plaatsen wij bordjes op alle graven 

om belanghebbenden te informeren. 
Door verhuizingen, overlijden en/of 
adreswijzigingen van de rechthebbenden 
van de graven kloppen onze gegevens 
niet altijd. Belanghebbenden kunnen 
contact opnemen met de beheerder via 
14 0172 of info@nieuwkoop.nl.   
  
Hoe gaat de ruiming in zijn werk? 
Een gespecialiseerd bedrijf voert de 
ruiming uit. Tijdens de ruiming worden de 
stoffelijke resten uit het graf overgebracht 
naar het verzamelgraf. We houden ons bij 
de ruiming aan de handleiding opgraven 
en ruimen van de Landelijke Organisatie 
van Begraafplaatsen, die opgesteld is om 
een respectvolle ruiming te realiseren. 

Nabestaanden mogen de gedenktekens 
houden en hebben de mogelijkheid om 
deze op te halen. 

WWW.NIEUWKOOP.NL6



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
Langeraar 
Langeraarseweg 4A - Braderie Faire 
Creatief Tijssen, 2 jul 
Baljuwstraat 34 - autolaadkraan, 22 apr 
Langeraarseweg 37 - schenken alcohol 
27 apr - Koningsdag
Langeraarse plassen - Sub Event, 12 jun 
Ter Aar
Lindenplein - Koningsdag, 27 apr
Noorden
Gerberastraat 46 - Feestweekend 
Noorden, 16-19 jun
Nieuwkoop 
Teddingtonweg 2 - Open bedrijvendag 
De Olm, 20-21 mei 
Naast Churchilllaan 43 - schenken 
alcohol 2 jul - BBQ-event
Slikhaak 19 - geluidhinder 14-5 
Dorpsstraat/Reghthuysplein - 
zomerbraderie & bandjesavond, 10 en 
11 jun
Zevenhoven
Albrechtshof - loterij 27 apr - Oranje 
Comité Zevenhoven
Noordeinde 30 - plaatsen 
autolaadkraan, 11 en 12 apr
Hele gemeente
Stelling van Amsterdam Rally 28 mei
Maaslandloop 11 jun 

AFGEHANDELDE AANVRAGEN 
EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN
Nieuwkoop  
Dorpsstraat - ged. afsluiten weg, 4 en 5 
apr - werkzaamheden 
Meijepad - kamperen 
Dorpsstraat 116 - overschrijden 
geluidsnormen, 9 apr 
Korteraar, Ter Aar 
Verkoop stroopwafels 13 apr - T.A.V.V
Langeraar 
Altiorplein 1 - Jeudweekend Altior, 11-12 
jun
V.Wassenaerstraat 100 - Stroopweek, 
15-18 aug 
Noorden
Gerberastraat 46 - Jubileumfeest NSV’46, 
5-7 mei+ schenken alcohol 7 mei 
Meerkoet 1 - geluidhinder 23 apr
Simon van Capelweg 75 - geluidhinder 
2 jul 

Nieuwveen
Teylersplein - Koningsnacht en 
Koningsdag, 26-27 apr
Schilkerweg 21 - Rotary Bike Challenge, 
3 apr + schenken alcohol Challenge 
Dorpsstraat - Dorpsstraatfeest, 24 jun 
Zevenhoven
Albrechtshof - loterij 27 april Oranje 
Comité Zevenhoven
Hele gemeente 
Reclameborden 21 mrt t/m 1 apr - Open 
dag Haagse Hogeschool
Beatrixrun 30 apr 
Reclameborden van 24 mrt t/m 14 apr - 
snelheidscampagne

INTREKKEN STRAATNAAM

Nieuwveen, Gerrit Spijkerstraat

VERORDENINGEN EN REGELINGEN

Standplaatsenbeleid ‘Ruimte voor 
standplaatsen in Nieuwkoop’

VERKEERSBESLUITEN  

Meerkoet 21 in Noorden - reserveren 
twee parkeerplaatsen voor elektrische 
voertuigen ingetrokken 
Jan van Blankenpad (naast Schoterveld 
52) in Nieuwveen -reserveren twee 
parkeerplaatsen voor opladen 
elektrische voertuigen  
Gruttoplein t.h.v.  14 in Nieuwkoop - 
toekennen gehandicaptenparkeerplaats 
op kenteken 

MILIEUPUBLICATIES 

Mobiele puinbreker - Lindelaan 2 te 
Nieuwkoop - 23 mrt-22 jun

SLOOPMELDINGEN
Korteraar 
Oude Kerkpad 10 A - saneren twee 
asbestdaken
Papenveer 
Westkanaalweg 25 - afvoeren asbest
Zevenhoven 
S. van Drielstraat 32 – ged. slopen 
woning
Nieuwveen
Nieuwveens Jaagpad 82 - slopen 
schuurtje met asbestdak

AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING
Nieuwveen 
Conradpark 18 - activiteiten met 
overnachting/brandveilig gebruik
Langeraar 
Geerweg 29 - bouw woning
Ter Aar 
Paradijsweg 36 A - wijzigen t.o.v. 
verleende vergunning
Vosholstraat 33 - beschoeiing en 
dempen watergang
Noorden 
Veenweg 23 - plaatsen toegangsbrug
Nieuwkoop 
Windhaak 16 - plaatsen dakkapel

VOORGENOMEN AFWIJKING 
BESTEMMINGSPLAN

’Kern Nieuwkoop 1e herziening’ 
voor bouw 16 starterswoningen 
(appartementen) naast Grendel nr. 26 
Nieuwkoop 

VERLENGING BESLISTERMIJN 
OMGEVINGSVERGUNNING

Nieuwveen, Nieuwveens Jaagpad 2 - 
bedrijfswoning naar wonen
Ter Aar, Oostkanaalweg 3 - vervangen 
59 chalets gebruik chalets voor tijdelijke 
bewoning door arbeidsmigranten

AFGEHANDELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING
Zevenhoven
Achterweg 2 - materieelloods en 
opslagruimte - ingetrokken
Langeraar
Geerweg 27 - aanbrengen rabatdelen en 
isoleren tussenmuur
Altiorplein 1 - verlenging tijdelijke 
vergunning voor 4 bouwunits voor 
sportstudio en plaatsen overkapping + 
sporttoestellen voor sportactiviteiten
Ter Aar
Hoekse Aarkade/Schilkkade - 
kadeverbetering 
Westkanaalweg 51A - gebruik 
bedrijfswoning als plattelandswoning 
Paradijsweg 39 - renoveren brug
Zevenhoven
Noordeinde 55 - tuinoverkapping met 
zonnepanelen
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TULPENMANIE
Kom d’r in viert 
haar eerste 
lustrum met 
verschillende 
activiteiten die in 
het teken staan 
van de tulp. 

Vrijdag 1 april opent burgemeester 
Robbert-Jan van Duijn een 

tentoonstelling in het gemeentehuis aan 
het Teylersplein 1 in Nieuwveen over 
de ‘Tulpenmanie’. Daarbij is er voor de 
historische tulp ‘semper augustus’ een 
belangrijke rol. Na de opening is de 
expositie te zien op werkdagen als het 
gemeentehuis open is. 

Verder verzorgt Peter Vink, oud-
medewerker van Museum de Zwarte 

Tulp in Lisse, donderdag 7 april een 
voordracht over de Tulpenmanie. in 
het Parochiehuis, Dorpsstraat 39 in 
Nieuwkoop. U kunt zich aanmelden 
door te mailen naar  aanmelden@
museumkomdrin.nl of bellen met Frits 
Horstmeier (06 20 46 94 61). Wilt u 
komen maar heeft u vervoer nodig, 
dan kan Frits daarvoor zorgen. Aan de 
deelname zijn geen kosten verbonden.

JUBILEUMJAAR 350 JAAR OUDE HOLLANDSE WATERLINIE
18 maart was de feestelijke start 
van het jubileumjaar van de Oude 
Hollandse Waterlinie. Ook werd het 
nieuwe Museum Nieuwpoort in het 
gerestaureerde stadhuis geopend. Hier 
vertellen diverse personages het verhaal 
van de betekenis van de Oude Hollandse 
Waterlinie voor Nieuwpoort én hoe het 
water de Poorters door de eeuwen heen 
ramp- en voorspoed bracht. Het mooie 
historische stadhuis in Nieuwpoort is in 
1697 gebouwd óp de inundatiesluis. Dit 
kleine vestingstadje was in 1672 een 
belangrijke schakel in de Oude Hollandse 
Waterlinie.

Jubileumjaar en activiteiten
Het jubileumjaar van de verdedigingslinie 

staat in het teken van allerlei 
festiviteiten en activiteiten. Gemeenten, 
waterschappen en historische 
verenigingen, door het hele liniegebied 
organiseren deze activiteiten. Van het 
Muiderslot in het Noorden, dwars 
door het Groene Hart, tot Slot 
Loevestein in het zuiden. Het 
initiatief van de viering komt 
van de erfgoedtafel Oude 
Hollandse Waterlinie van de 
provincie Zuid-Holland en is 
mede mogelijk gemaakt door 
subsidie van de provincies Zuid-
Holland en Utrecht.

Anastasia van der Lugt, directeur 
Stichting Oude Hollandse Waterlinie: 

“De oude Hollandse Waterlinie is de 
verbindende linie die haar 350-jarig 
bestaan viert met veel evenementen 
die gekoppeld worden aan andere 
festiviteiten die in de vestingsteden 

aan de linie worden gevierd. Maar 
dit prachtige recreatieve 

gebied nodigt ook uit om te 
wandelen, fietsen of per boot 
te bezoeken. Dat geldt in dit 
bijzondere feestjaar, maar 

ook in de jaren die nog gaan 
komen. De promotie en het 

behoud van dit unieke erfgoed is dan 
ook prioriteit voor ons.” Op de website
www.oudehollandsewaterlinie.nl
vindt u alle informatie over de 
jubileumfestiviteiten.

PRATEN OVER ROUW EN VERLIES 

Hoe verwerk je het verlies als iemand 
van wie je houdt overlijdt? Hoe ga je om 
met pijn, verdriet of boosheid?
Hier ontmoet je anderen die hetzelfde 
hebben meegemaakt. Maatschappelijk 

werkers van Tom in de buurt begeleiden 
de groep. Ze helpen je omgaan met het 
verlies en je leven weer op te pakken.

Waarover praat je in de 
gespreksgroep?
De maatschappelijk medewerkers 
benoemen tijdens de bijeenkomsten 
onderwerpen of thema’s die je kunt 
bespreken. Natuurlijk kun je ook je eigen 
vragen of onderwerpen inbrengen. 
Onderwerpen of thema’s die aan de 
orde komen:

• Reacties op rouw
• Omgaan met familie en vrienden
• Omgaan met eenzaamheid
• Hoe verder zonder je dierbare?

• We gebruiken verschillende 
werkvormen zoals bijvoorbeeld 
opdrachten en ontspanningsoefeningen

Voor wie is deze groep?
De gespreksgroep Rouw is voor mensen 
die hun partner zijn verloren.

Praktische informatie
Aantal bijeenkomsten: zeven
Start:  19 april 2022. Vervolgdata: 26 

april, 3 en 10 mei, 7, 14 en 21 
juni 2022

Tijd:  15.00 – 17.00 uur
Locatie:  De Verbinding 1, Nieuwkoop
Kosten:  geen
Informatie en aanmelden Via 
tomindebuurt.nl of T 088 900 4567

 

  

Praten over verlies en rouw 
 

TRAINING 
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TEST UW GROENKENNIS EN MAAK 
KANS OP BLOEMBOLLEN
Het voorjaar is begonnen! Hét seizoen 
van de bloemetjes, vlinders en de bijtjes. 
Maar wist u dat juist deze diertjes het 
niet altijd even makkelijk hebben? Met 
bijvoorbeeld bij- en vlindervriendelijke 
beplanting kunnen we ze een handje 
helpen. Test uw groenkennis en maak 
zo kans op 2 van de 50 vergroenmixen 
met inheemse bloembollen. Eén voor 
uzelf én één voor een vriend(in), buur 
of familielid. Samen vergroenen is ten 
slotte nóg leuker. Wie weet verwelkomt 
u straks de bloemetjes, vlinders en de 

bijtjes bij u in de tuin of op het balkon. 
Meedoen aan de vergroenquiz kan tot 1 
mei via www.vergroenactie.nl/quiz. 

9

GROENSPECIAL 6 
WILT U INSPIRATIE OPDOEN VOOR EEN GROENE TUIN? 

IN DEZE SPECIAL STAAN HANDIGE TIPS OM U OP WEG TE HELPEN.
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Heeft u een bijzonder dier in uw 
tuin gezien of een tuintip die u met 
andere wilt delen? 

Stuur uw verhaal met foto naar 
redactie@nieuwkoop.nl. Misschien ziet 
u het terug in de volgende editie.

Zwarte bij

‘TEGEL ERUIT, PLANT ERIN’ ACTIE OP ZATERDAG 2 APRIL 

Na het grote succes van vorig jaar 
houden we ook dit jaar de ‘tegel eruit, 
plant erin’ actie. Lever op zaterdag 
2 april tussen 9.00 en 13.00 uur één 
tegel (30x30 cm) of twee klinkers in 
bij onze kraam op het Reghthuysplein 
in Nieuwkoop. Dan krijgt u hier gratis 
drie vaste tuinplanten voor terug. U 
kunt kiezen uit tegeltje leven, kleur 
en balans. De actie is uitsluitend voor 
inwoners uit de gemeente Nieuwkoop 
en op=op. 

Van de ingeleverde tegels maken we 
een mooie insectenmuur. Dat kunt u 
thuis ook doen met de overige tegels in 

uw tuin. Of gebruik ze als stapelmuurtje, 
plantenborder of bloembak. 

Maakt u uw tuin ook een beetje 
groener? 
Door zoveel mogelijk tegels in uw tuin te 
vervangen door groen, maakt u uw tuin 
een stuk vrolijker en aantrekkelijker voor 
bijvoorbeeld vogels, vlinders en bijen. 
Daarbij zorgt het voor een aangename, 
koele plek in uw tuin. Dat komt doordat 
tegels warmte vasthouden, terwijl bomen, 
struiken en planten werken als een 
natuurlijke airco. Ze verdampen water, 
waardoor de luchtvochtigheid stijgt. De 
warme lucht wordt naar boven geduwd 

en maakt plaats voor koelere lucht. 
Hoe meer groen, hoe koeler uw tuin. 
Bovendien geven bomen schaduw. Op 
een hete zomerse dag kan het onder 
een boom z’n 10 tot 15 graden koeler 
aanvoelen. 
Daarnaast helpt een groene tuin 
wateroverlast tegen te gaan. Steeds 
vaker krijgen we te maken met heftige 
regenbuien, waarbij er in een korte 
tijd veel regen valt. Planten houden 
water vast en zorgen dat water weg 
kan zakken via de bodem in plaats van 
het riool. Zo ontzien we het riool en 
beperken we wateroverlast. Een dikke 
pluim voor een groene tuin! 
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GEHEUGENSTEUNTJE: MEER DIEREN IN DE TUIN 

In de e-learning ‘Aan de slag met een 
levende tuin’ deelt Anne Wieggers een 
handig geheugensteuntje voor meer 
dieren in de tuin. Om dieren, zoals 
tuinvogels, bijen en vlinders naar uw 
tuin te lokken, is het verstandig om u te 
verdiepen in hoe de dieren leven. Het 
geheugensteuntje hierbij zijn de 5 v’s: 
voedsel, voortplanting, veiligheid, vocht 
en variatie. 

Wilt u vlinders en bijen in uw tuin? 
Gebruik dan deze tips aan de hand van 
de 5 v’s.  

Voedsel: zorg voor bij- en 
vlindervriendelijke planten en bloemen 
én dat er altijd iets in bloei staat 
(bloeiboog). Daar wordt uw tuin niet 
alleen mooi van, maar zo is er ook 
altijd iets te eten. U kunt ook niet 
grasmaaien. Dat scheelt tijd en vlinders 
en bijen worden er blij van. In het gras 
komen dan meer bloemen op, dus meer 
voeding, zoals de paardenbloem. Wilt 
u niet te veel paardenbloemen? Kies er 
dan voor om een aantal pluizenbolletjes 
weg te plukken. 

Veiligheid: gaat om waar u de planten 
vandaan haalt. Het klinkt erg vreemd, 
maar zelfs op de speciale bijenplanten 
uit tuincentra kan een pesticide zitten. 
Dat is ontzettend jammer, maar gebeurt 
nog te vaak in Nederland. Dus, bent u 
enthousiast om planten aan te schaffen, 
koop uw planten biologisch of in ieder 
geval onbespoten. Dit kan bij veel 
kwekers in de buurt. 

Voortplanting: een enorme 
gezinsuitbreiding in de tuin is pas 
echt goed voor de natuur. Dat kunt u 
makkelijk realiseren door een vlinder- 
en bijenhotel op te hangen én met 
planten waar de rupsen van vlinders 
blij van worden, zoals de brandnetel. 
Daar komen ontzettend veel rupsen 
op af, die weer terugkomen als vlinder. 
Zet de brandnetels achter in de tuin, 
zodat u er geen last van heeft. Wist u 
trouwens dat ontzettend veel bijen- en 
hommelsoorten ook onder de grond 
nestelen? Laat op een zonnige plek in 
uw tuin een hoopje zand liggen, dan 
kan daar zomaar van alles in gaan 
leven. 

Vocht: u kunt klein beginnen door 
schalen met water neer te zetten tussen 
de planten, zodat kleinere insecten erbij 
kunnen of met een vogelbadje. Leg hier 
een steen in en bijen kunnen er ook 
van drinken zonder erin te vallen. U 
kunt ook een mini vijver maken van een 
oude teil of ton. Of pak het groter aan 
met een vijver of poel in de tuin. Water 
doet leven! 

Variatie: zorg voor verschillende 
soorten planten, bloemen en bessen 
met verschil in hoogtes, geuren, kleuren 
en vorm in blad en bloem. Variatie in 
hoogtes kunt u ook creëren door de 
schutting of schuur te laten begroeien, 
met een boom, pergola of hoge 
struiken. Dit zorgt ervoor dat vlinders en 
bijen zich makkelijk kunnen verplaatsen 
en snel thuis voelen. 
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AAN DE SLAG MET EEN LEVENDE TUIN 
Droomt u van een tuin 
vol bloeiende bloemen, 
gezonde planten, 
vlinders en vogels? 
Maar heeft u geen idee 
waar u moet beginnen 

of heeft u geen 
groene vingers? 

Goed nieuws! Uw tuin natuur- en 
diervriendelijk maken is makkelijk, 
leerzaam en vooral heel leuk. 
Bovendien is het bijhouden van 
een levende tuin minder werk dan 
het wieden van onkruid tussen de 
stoeptegels. 

IVN heeft in samenwerking met 
duurzaam tuinontwerper Anne 

Wieggers de e-learning ‘Aan de 
slag met een levende tuin’ 

gelanceerd. 

Deze leerzame (gratis) cursus leert 
u om uw tuin om te toveren tot een 
natuur- en diervriendelijke tuin. 

In 5 modules wordt stap voor stap 
uitgelegd hoe u onder andere een 
schetsontwerp maakt en de juiste 
planten kiest. 

U kunt de cursus vinden op 
natuuracademieonline.ivn.nl/resources. 
Succes, maak er wat moois van! 
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WAAROM EEN GROENE TUIN?
We zetten de voordelen van een groene tuin nog eens op een rijtje. 

Een groene tuin… 
• zorgt voor inspiratie, ontspanning en is goed voor uw gezondheid.
• is geluiddempend en zorgt daardoor voor minder omgevingsgeluid.
• verbetert de luchtkwaliteit en verlaagt de 

concentratie fijnstof (CO2).
• zorgt voor schaduw en verkoeling.
• is een prettige omgeving voor vogels, insecten en 

andere dieren.
• neemt water op en zorgt ervoor dat wateroverlast 

en -schade vermindert.
• zorgt ervoor dat uw woning meer waard wordt.

WIST U DAT?
…  als u alle tuinen in Nederland bij 

elkaar zou optellen, dit samen 10 
keer zo groot is als Het Nationale 
Park De Hoge Veluwe (55 km²). Er 
zijn 5,5 miljoen tuinen in Nederland. 
Als iedere tuin 10 m² zou 
vergroenen, komt er een Veluwe bij 
(5,5 miljoen x 10 m² = 55 km²). 

  Ga voor meer inspiratie voor het 
vergroenen van uw tuin naar

  www.huisjeboompjebeter.nl, 
  www.maakgrijsgroener.nl of 
  www.steenbreek.nl.
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BLOEIEND HET JAAR DOOR 
Staat er het hele jaar door iets bloeiends in de tuin? Dan noemen we dat een gesloten bloeiboog. Dat zorgt voor een kleurrijke 
tuin met elke maand iets te eten voor allerlei nuttige insecten, zoals vlinders en bijen. Er is veel mogelijk! Hieronder een 
voorbeeld ter inspiratie.  *Het paarse bloem icoontje betekent dat dit soort in de winter groen blijft. 
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DE GROENE TUIN CHECKLIST 
Neem eens een kijkje in uw tuin. Welke onderdelen van de groene tuin checklist kunt 
u afvinken en waar valt nog winst te behalen? Tuingeluk is… alle hokjes afvinken. 
Succes! 
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Voorjaarsbollen Weinig tegels/verharding Struik met bessen

Waterschaal Bloeiende vaste planten Insectenhotel

Brandnetels Vogelhuisje Klimplanten

Een- en tweejarige bloemen Kruiden- of moestuin Rommelhoekje

Groene schutting Vijver Boom(pje)

Verwilderd gras met (on)kruid Regenton Groen dak


