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Papier kan tot wel zeven keer gerecycled 
worden. Het juist scheiden en aanbieden van 
oud papier en karton is daarom erg belangrijk. 
Bied oud papier en karton schoon, droog en 
plat aan. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over oud papier en 
karton op www.cyclusnv.nl/oud-papier.  

Scheur los en
stamp plat

Dan past het met
gemak in het
containergat

Nieuws uit de raad Papier en karton
Verzekerd tegen 
ziektekosten

Vacature

MEDEWERKER WIJKBEHEER 
GROEN

Ben jij onze nieuwe, enthousiaste collega die zich graag inzet om 
het groen en de begraafplaatsen in onze gemeente te  
onderhouden? Heb je groene vingers, houd je van aanpakken en 
kun jij zowel in teamverband als zelfstandig werken? Dan voel jij je 
bij ons als een vis in het water! 

Wat ga je doen?
Je voert, onder de directe leiding van de voorman, beheer- en 
onderhoudswerkzaamheden uit in de openbare ruimte en op de vier 
begraafplaatsen van gemeente Nieuwkoop, zoals:
• Het onderhouden van groenvlakken en grasvelden
• Maai- en snoeiwerkzaamheden
• Verhelpen van onveilige situaties door bijv. losgeraakte  
 takken of een omgevallen boom
• Je hebt bij toerbeurt een taak in de storingsdienst (ook  
 buiten reguliere werktijden), op de milieustraat en in de  
 winter word je ingeroosterd bij de gladheidsbestrijding. 

Wat breng je mee?
• VMBO opleiding, bij voorkeur in het groen
• Aantoonbare relevante werkervaring in het  
 (groen)onderhoud. 

Een uitgebreide vacatureomschrijving vind je op  
www.werkeninhetwesten.nl
We zien jouw sollicitatiebrief en CV graag uiterlijk 19 december 
2021 tegemoet via deze website. 

Goed idee voor uw dorp Medewerker wijkbeheer Repaircafé

ONS EERSTE TINY FOREST IS GEPLANT!  

De kinderen van IKC De Vaart staken 25 
november samen met onze buitendienst 
en IVN Natuureducatie de handen uit 
de mouwen om het eerste Tiny Forest 
(minibos) in de gemeente te planten 
en het resultaat mag er zijn! In het 
‘Natuurbos’ in Ter Aar staan maar liefst 
1.000 jonge boompjes en struiken. 
 
Wethouder Ingwersen is enthousiast 
over het Tiny Forest: “Een Tiny Forest 
is de investering helemaal waard. 
Zo helpt het om de gevolgen van 
klimaatverandering op te vangen en 
is het een prettige leefomgeving voor 
allerlei dieren. Bovenal zorgt het voor 
een gezondere leefomgeving en is het 
een leuke, interessante en leerzame 
plek voor kinderen en buurtbewoners.” 
 
Tiny Forest Rangers 
Het Tiny Forest aan de Westkanaalweg 
in Ter Aar heet ‘Natuurbos.’ Die naam 

hebben de kinderen van IKC De 
Vaart zelf bedacht. De kinderen die 
meehielpen met het planten mochten 
ook allemaal een eigen boompje 
uitkiezen en deze een naam geven. 
De bomen heten zoal meneer prikkel, 
natuurboom, ice tea boom, vosje en de 
boom der bomen. De komende jaren 
zorgen de kinderen als echte Tiny 
Forest Rangers (kinderboswachters) 
voor het bos en gaan er op onderzoek 
uit. Ze kunnen er spelenderwijs hun 
creativiteit kwijt en leren over de 
natuur. 

In het ‘Natuurbos’ staan 1.000 jonge 
boompjes en struiken, zoals de ruwe 
iep, zachte berk, wilde appel, kraakwilg, 
hazelaar, aalbes en vuilboom. Het zijn 
allemaal inheemse soorten. Deze zijn 

beter bestand tegen ziektes en trekken 
meer bijen, vlinders en vogels aan dan 
exotische soorten.

Wat is een Tiny Forest eigenlijk? 
Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, 
inheems bos zo groot als een 
tennisbaan. Zo’n minibos heeft 
veel voordelen: het stimuleert de 
biodiversiteit, verbetert de luchtkwaliteit, 
vermindert hittestress en zorgt voor 
de opslag van CO2 en een grotere 
waterbergingscapaciteit. Het is een 
prettige plek voor vlinders, vogels, 
bijen en kleine zoogdieren. Bovendien 
heeft het een positief effect op onze 
gezondheid. Het is net een groene oase 
waar buurtbewoners elkaar kunnen 
ontmoeten en waar kinderen op een 
praktische manier over de natuur leren.
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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)

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

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

U ontvangt het blad dan al eerder.

AANBOD OPENBAAR VERVOER WIJZIGT 
In 2022 wijzigt het aanbod openbaar 
vervoer in onze gemeente. Doordat er 
minder reizigers in de bus stappen is 
Arriva genoodzaakt om aanpassingen 
door te voeren. In onze gemeente 
rijden drie belangrijke streekbussen: de 
buslijnen 101, 147/247 en 182.  
  
Lijn 101 Nieuwkoop - Woerden 
Er wordt weinig gebruik gemaakt van lijn 
101. Daarom wil Arriva de uitvoering van 
lijn 101 uitbesteden aan een vervoerder 
die met kleinere voertuigen rijdt en in de 
middag één rit minder maakt. In 2023 
blijft het vervoeraanbod gelijk, maar start 
een onderzoek of een vraagafhankelijk 
vervoerssysteem (buurtbus) voldoet. 
  
Lijn 182 Alphen – Leiden en introductie 
lijn 282 
Lijn 182 zou in plaats van tweemaal, 
eenmaal per uur gaan rijden, maar 
na aandringen van de gemeente 
Nieuwkoop komt er een aanvulling. In 
de ochtendspits en in de middag komen 
extra ritten om de reizigers van en 
naar Ter Aar extra reismogelijkheden 
te geven. Hiervoor wordt een nieuwe 
lijn 282 geïntroduceerd. Lijn 282 
biedt inwoners uit Ter Aar extra 
reismogelijkheden om van/naar Alphen 
a/d Rijn te reizen. In Kaag en Braassem  
kunnen reizigers overstappen op lijn 
183 van/naar Leiden of 470 van/naar 
Schiphol. 
  
Lijn 147-247 Uithoorn – Alphen 
Op het traject 247 (Alphen via 
Nieuwkoop naar Uithoorn) zijn er extra 
dienstritten tijdens de spits. Helaas 
niet door de kernen Zevenhoven en 
Noordeinde, daar blijft de frequentie een 
rit per uur.

Het college van B en W heeft 
haar zorgen uitgesproken over 
alle aanstaande wijzigingen. Maar 
ook beseft het college dat de 
coronapandemie de vervoerder voor 
ingewikkelde vraagstukken stelt. 
Wethouder Ingwersen heeft zich enorm 
ingezet voor de extra ritten tijdens 
de spits. De wethouder: “De pilot van 
de 247 (snellere bus) is succesvol is 
gebleken en het is goed dat deze 
wordt voortgezet. Daarmee wordt het 
openbaar vervoer een reëel alternatief 
voor de auto. Maar het is nog niet 
voldoende. Dat is zorgelijk en daar 
vraag ik zowel bij de vervoerder als de 
provincie constant aandacht voor. Het 
is belangrijk dat alle dorpen ontsloten 
blijven. De basis moet op orde zijn in 
een landelijk gebied dat weliswaar in de 
randstad ligt maar waar het gemiddeld 
autobezit per huishouden verreweg het 
hoogst is in de brede regio.”

TESTLOCATIE GGD IN NIEUWVEEN
GGD Hollands Midden opent maandag 6 december een testlocatie in 
Nieuwveen. Om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar coronatesten 
schaalt de GGD Hollands Midden op. 

Vanaf maandag 6 december kunnen inwoners, die zich willen laten testen, 
terecht op bedrijventerrein Schoterhoek II, Candelastraat 7b en 7c in 
Nieuwveen. (vlakbij de gemeentewerf) U moet wel vooraf een afspraak maken 
en dat kan via coronatest.nl of bel 0800-1202.
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BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 16 DECEMBER
Deze vergadering is op donderdagavond 16 december 2021 
om 20.00 uur en is live te volgen via 
www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad. Over de meeste 
agendapunten spreekt de gemeenteraad eerst nog 
meningsvormend op 2 december. Naast de gebruikelijke 
agendapunten zoals opening, vaststellen agenda en dergelijke 
staan naar verwachting* de volgende onderwerpen op de 
agenda: 
 
• Beleids- en beheerplan begraafplaatsen 2022-2026: de 

toekomst van begraven
• Decembernota 2021
• Belastingverordeningen en tarieven 2022
• Aanvraag Verklaring van geen bedenkingen ten behoeve 

van de bouw van een restaurant met bovenwoning aan de 
Noordse Dorpsweg 2 te Noorden

• Evaluatie subsidiebeleid 2017
• Startnotitie IKC (Integraal Kindcentrum) Woerdense Verlaat
• 7e verordening tot wijziging van de verordening Sociaal 

Domein gemeente Nieuwkoop 2015
• Transitievisie Warmte Gemeente Nieuwkoop
• Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)

• Motie Gebiedsinrichting ‘nieuwe natuur’ uit de vergadering 
van 18 november

• Benoeming fractieassistent
(*) Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de 
agenda en de achterliggende stukken op 
www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad onder ‘agenda & 
vergaderstukken’. 
 
Inspreken
Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal 5 minuten 
inspreken; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een 
eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. In totaal 
is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer 
dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. Aanmelden is 
wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang 
van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl. 
Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp op de 
agenda waarover u wilt inspreken.
 
Meekijken
U kunt de vergadering wel live meekijken via www.nieuwkoop.
nl/gemeenteraad via ‘(Live) uitzendingen gemeenteraad ‘.

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

NIEUWS 
UIT DE 
RAAD

TERUGBLIK BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 18 NOVEMBER
De meeste agendapunten zijn conform het voorgestelde besluit 
vastgesteld. Bij sommige van deze raadsvoorstellen werden 
stemverklaringen afgelegd of tegengestemd. Hieronder is een 
aantal agendapunten uit deze vergadering uitgelicht.

In de vorige vergadering staakten de stemmen over de motie 
‘Pragmatische ondersteuning lokale ondernemers’. Ook dit keer 
staakten de stemmen; SBN en CDA stemden voor (10 stemmen) 
en VVD, Natuurlijk Nieuwkoop, D66 en SGP-ChristenUnie stemden 
tegen (10 stemmen) daarmee is de motie formeel verworpen. 
 
Twee agendapunten (1) Raadsvoorstel Regeling Reductie 
Energiegebruik Woningen en (2) Raadsvoorstel Verklaring 
van geen bedenkingen restaurant met bovenwoning Noordse 
Dorpsweg 2 zijn doorgeschoven naar de meningsvormende 
raden van 2 december.
 
Twee adviezen van de rekenkamer (1) Inclusief 
personeelsbeleid en (2) Eenzaamheid zijn via amendementen 
(wijzigingsvoorstellen) aangepast.

Het door het college van B&W voorgestelde besluit 
‘Uitwerkingsplannen visie sport en bewegen’ is door 
3 amendementen gewijzigd vastgesteld. Er werden meerdere 
amendementen ingediend, gewijzigd en ingetrokken en ook 
werden er diverse stemverklaringen afgelegd. 
 
Bij het agendapunt over het bestemmingsplan Buytewech-
Noord zijn 2 moties ingediend waarvan de motie 
‘Zelfvoorzienendheid energiegebruik in de wijk’ is verworpen 
en de motie ‘Evaluatie participatie’ is aangenomen. 
 
Een ingediende motie over een onderwerp dat niet op 
de agenda stond: ‘Gebiedsinrichting - nieuwe natuur’ is 
doorgeschoven naar de besluitvormende raadsvergadering 
van 16 december.
 
Wilt u de vergadering terugkijken, wilt u weten wat 
raadsleden hebben gestemd kijk dan op 
www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad. 
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DAG VAN DE ONDERNEMER 
19 november was de dag van de 
ondernemer. Een dag waarop we 
het ondernemerschap vieren en 
ondernemers bedanken voor hun durf 
en doorzettingsvermogen. 

Wethouder Antoinette Ingwersen: 
“Corona had en heeft nog steeds op 
verschillende manieren veel impact 
op onze ondernemers. Wat ik zie 
en hoor van ondernemers uit onze 
gemeente maakt dat ik ontzettend veel 
waardering heb voor hun creativiteit en 
drive. Die is echt ongekend. Zo hebben 
veel ondernemers hun activiteiten 
aangepast, nieuwe producten of 
diensten in de markt gezet, meer focus 
gelegd op andere bedrijfsonderdelen, 
hun verzorgingsgebied verbreed, 
kosten bespaard of tijdelijk ander 

werk opgepakt. Alles gericht op goed 
ondernemerschap en vooral door willen 
gaan. De dag van de ondernemer was 
een mooie aanleiding om met een 
aantal ondernemers in gesprek te gaan 
en ze in het zonnetje te zetten.”

We spraken met Robert Vaneman van 
het Fruitpaleis die allerlei activiteiten 
organiseerde voor inwoners en Janny 
Man van De Mandarin die in coronatijd 
een heel nieuw concept lanceerde. We 
spraken met Eelko Hoekstra van TWI 
over de toename van het afhandelen 
van webshopbestellingen en met 
Annet Leliveld van Thijs Standbouw die 
veel medewerkers moest ontslaan of 
detacheren. U kunt het filmpje bekijken 
op nieuwkoop.nl. 

Boost your digital 
business 
Digitalisering biedt 
veel mogelijkheden 
om de productiviteit 
van een bedrijf te verhogen. Online 
zichtbaar zijn en kunnen verkopen. 
Vindbaar en bereikbaar zijn en blijven 
voor klanten. Het is belangrijker 
dan ooit. Om ondernemers te 
ondersteunen en een boost te geven 
op het gebied van digitalisering/digitaal 
ondernemen werken de provincie 
Zuid-Holland, de gemeenten en de 
ondernemersverenigingen in Alphen 
aan den Rijn, Nieuwkoop, en Kaag en 
Braassem samen. 

Wilt u hier meer over weten? Kijk op 
www.boostyourdigitalbusiness.nl. 

VERBETERINGEN BUITENRUIMTE IKC DE VAART

IKC De Vaart in Ter Aar is sinds 
september open. Voetgangers, fietsers 
en automobilisten komen elkaar 
rond schooltijd allemaal tegen bij het 

IKC. Een veilige verkeerssituatie is 
belangrijk. Samen met IKC De Vaart, de 
politie, de verkeersleerkracht en boa’s 
hebben we gekeken hoe het gaat en 
wat er beter kan. We hebben hierbij 
ook de opmerkingen van ouders en 
buurtbewoners meegenomen. Hier zijn 
een aantal verbeterpunten uitgekomen 
waar we mee aan de slag gaan. 

• De kiss & ride strook wordt duidelijker 
aangegeven. 

• Diverse borden worden verplaatst 
omdat ze niet goed in het zicht staan.

• Bij de fietsenstalling halen we 
4 parkeerplaatsen weg, zo 
is er meer ruimte om fietsen 
in de stalling te zetten. De 
gehandicaptenparkeerplaats 
verplaatsen we naar de hoofdingang. 

• Aan het begin van de fietsstraat 
maken we een slagboom ter 
vervanging van de pilonnen die 
gebruikt worden bij start en einde 
van de schooldag. 

• Aan het begin van de fietsstraat 
maken we een plateau zodat fietsers 
en voetgangers gelijkvloers over 
kunnen steken. 

• We leggen op diverse plekken Dick 
Bruna tegels neer.

• We passen de stoep bij de 
parkeerplaats bij de tennis aan, zodat 
het duidelijker is dat voetgangers hier 
voorrang hebben. 

• In de Stouthandelstraat verduidelijken 
we het einde van het fietspad. 

De komende weken voeren we dit 
uit. Sommige zaken kunnen meteen 
aangepast worden, voor andere 
aanpassingen moeten we materiaal 
bestellen en duurt het wat langer. 

Draag jij ook bij aan een veilige 
schoolomgeving? 
Meedoen is makkelijk! Iedereen kan 
namelijk helpen het verkeer veilig 
te maken. Vijf tips van Veilig Verkeer 
Nederland:
• Houd extra rekening met kwetsbare 

verkeersdeelnemers
• Rij relaxed, gun jezelf en andere 
 de tijd
• Houd je aan de verkeersregels en de 

maximumsnelheid
• Kom lopend of met de fiets naar 

school
• Rij mobielvrij, rij MONO
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Wethouder Antoinette Ingwersen was  aanwezig bij het doorgeven van 
de Key to succes. Woutje van Cafetaria de Hoek droeg de sleutel over aan 
Mischa en Monica van het bedrijf Plottermoon en By Mi. De beide dames 
hebben een groeiend bedrijf opgezet in het bestickeren  en bedrukken van 
allerlei objecten en het personaliseren van cadeautjes. Jonge ondernemers 
met een enorme drive! Ze weten al aan wie ze de Key to succes willen gaan 
overdragen. De wethouder introduceerde dit voorjaar de ‘Key to Succes’ 
en is benieuwd naar de verhalen achter de onderneming. Ondernemers 
spreken door het doorgeven van de sleutel de waardering uit naar hun 
mede-ondernemer. De wethouder reist de sleutel achterna op zoek naar 
mooie verhalen en inspirerende ondernemers.

WEGHALEN ZEECONTAINERS VOOR PAPIER
In Nieuwveen (Hogedijk en Schoterhoek), Ter Aar (Ringdijk), 
Noorden (Gerberastraat) en Zevenhoven (Zevenhovenseweg) 
verdwijnen de grote zeecontainers voor papier. We halen de 
containers rond de jaarwisseling weg. 
 
Huis-aan-huisinzameling van oud papier en karton
In onze gemeente zijn diverse verenigingen, kerken en 
organisaties actief met de inzameling van oud papier en 
karton langs de weg. De verenigingen en kerken waar nu 
de container weggaat gaan meedoen aan de huis-aan-
huisinzameling. De opbrengst van oud papier en karton blijft 
voor de verenigingen/kerken, hierin verandert niks. 
 
Help de vrijwilligers een handje
Gebruik een minicontainer in plaats van losse dozen. De 
vrijwilligers zijn er blij mee: er is minder losse rommel, geen 
dozen die uit elkaar vallen en ze hoeven minder te sjouwen. 
Kunt u een minicontainer thuis kwijt? Vraag de minicontainer 
voor papier en karton aan bij Cyclus via info@cyclusnv.nl of 
0182-547500. Er zijn geen kosten aan verbonden. 
 
Nieuwe inzameldagen papier
Vanaf 1 januari 2022 wijzigen de inzameldagen van Cyclus. 
We gaan op een andere dag oud papier en karton ophalen 

dan u gewend bent. Ook de inzameldagen van andere 
afvalsoorten kunnen wijzigen. 

De nieuwe inzameldag vindt u vanaf half december in 
de digitale afvalkalender van Cyclus. U kunt de digitale 
afvalkalender raadplegen via www.cyclusnv.nl of download 
de gratis app: Cyclus voor iOS en Android. Log in met uw 
postcode en huisnummer voor het kalenderoverzicht. In 2022 
halen we net zo vaak uw afval op als nu.
 
Wat gebeurt er met het oud papier en karton?
Van oud papier en karton wordt weer nieuw papier en karton 
gemaakt. In Nederland wordt papier voor tweederde van oud 
papier en karton gemaakt. Dat scheelt veel bomen! 
Raadpleeg de afvalscheidingswijzer op voor een wel/niet 
lijstje voor oud papier en karton via www.cyclusnv.nl.

Bedrijfskarton en papier? 
Dit neemt Cyclus niet mee tijdens de huis-aan-huisinzameling. 
Bedrijven zorgen zelf voor de inzameling van hun 
bedrijfsafval, dit is geen taak van de gemeente en zorgt voor 
een hogere afvalstoffenheffing. Bedrijven nemen voor de 
afvoer van papier en karton contact op met de inzamelaar 
van (overig) bedrijfsafval. 

Vacature

MEDEWERKER WIJKBEHEER 
GROEN

Ben jij onze nieuwe, enthousiaste collega die zich graag inzet om 
het groen en de begraafplaatsen in onze gemeente te  
onderhouden? Heb je groene vingers, houd je van aanpakken en 
kun jij zowel in teamverband als zelfstandig werken? Dan voel jij je 
bij ons als een vis in het water! 

Wat ga je doen?
Je voert, onder de directe leiding van de voorman, beheer- en 
onderhoudswerkzaamheden uit in de openbare ruimte en op de vier 
begraafplaatsen van gemeente Nieuwkoop, zoals:
• Het onderhouden van groenvlakken en grasvelden
• Maai- en snoeiwerkzaamheden
• Verhelpen van onveilige situaties door bijv. losgeraakte  
 takken of een omgevallen boom
• Je hebt bij toerbeurt een taak in de storingsdienst (ook  
 buiten reguliere werktijden), op de milieustraat en in de  
 winter word je ingeroosterd bij de gladheidsbestrijding. 

Wat breng je mee?
• VMBO opleiding, bij voorkeur in het groen
• Aantoonbare relevante werkervaring in het  
 (groen)onderhoud. 

Een uitgebreide vacatureomschrijving vind je op  
www.werkeninhetwesten.nl
We zien jouw sollicitatiebrief en CV graag uiterlijk 19 december 
2021 tegemoet via deze website. 
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EEN LAAG INKOMEN EN TOCH UITGEBREID VERZEKERD? 
U wilt graag goed verzekerd zijn, maar u kunt een uitgebreide 
zorgverzekering niet betalen? Mogelijk komt u dan in 
aanmerking voor de collectieve zorgverzekering bij Zorg en 
Zekerheid. Voor alle inwoners met een inkomen tot 110% 
van de bijstandsnorm biedt de gemeente Nieuwkoop een 
collectieve zorgverzekering bij Zorg en Zekerheid aan. De 
collectieve zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en 
twee aanvullende verzekeringen, namelijk de AV-standaard en 
de AV-top. Zo kiest u altijd de zorg die bij u past!   

Voorwaarden
•  U woont in de gemeente Nieuwkoop.
•  Uw gezamenlijk inkomen is niet hoger dan 110% van de 

bijstandsnorm (zie tabel 1).
•  Uw vermogen is niet hoger dan het bedrag dat u voor de 

bijstand mag hebben (zie tabel 2).
 
Aanvragen voor 13 december 
Op www.nieuwkoop.nl/zorgverzekering vindt u alle informatie, 
premies en voorwaarden voor deelname. Wilt u deelnemen 
aan de collectieve zorgverzekering en voldoet u aan de 
voorwaarden? Dan kunt u vóór 13 december a.s. een aanvraag 
indienen bij het Serviceplein Alphen aan den Rijn. Alleen van 
aanvragen die vóór 13 december 2021 door het Serviceplein 
zijn ontvangen, kunnen we garanderen dat uiterlijk 31 
december 2021 een beslissing op uw aanvraag is genomen. 
Uiteraard dient uw aanvraag dan wel compleet te zijn.  
  
Op www.gezondverzekerd.nl kunt u de naam van de gemeente 
Nieuwkoop invullen en zien welke kosten vergoed worden 
als u meedoet met de collectieve zorgverzekering. Ook kunt u 
via deze website een online afspraak maken voor hulp bij het 
kiezen van de juiste zorgverzekering.

Meer informatie 
Neem voor meer informatie contact op met het Serviceplein 
in Alphen aan den Rijn via telefoonnummer 14 0172.  Heeft u 
vragen over de polis? Neem telefonisch contact op met zorg 
en zekerheid via 071-58 25 550.

FIETSEN IN DE GEMEENTE
De Fietsersbond is dé 
belangenbehartiger van 13,5 miljoen 
fietsers in Nederland en zet zich in 
voor betere fietspaden, fietsroutes en 
fietsvoorzieningen. Belangrijk daarbij 
is dat er zo min mogelijk knelpunten 
voor fietsers zijn. De bond heeft 
daarom in de afgelopen periode een 
inventarisatie gemaakt van knelpunten 
in de gemeente. Top 5 fietsknelpunten 
werd 18 november overhandigd aan 
wethouder Antoinette Ingwersen.

Top 5 knelpunten Nieuwkoop:
1.  Ontbreken van fietspad langs 

Westkanaalweg ten noorden van 
Aardammerbrug 

2.  Ontbreken van fietspad langs 
Zevenhovenseweg 

3.  Gevaarlijke versmalling van fietspad 
langs Noordenseweg 

4. Fietsoversteek van Westkanaalweg 
bij Papenbrug 

5.  Oversteek van Kennedylaan in 
Nieuwkoop, in richting van fietstunnel 
naar Buytewech

Wethouder Antoinette Ingwersen: 
“Om ervoor te zorgen dat de gemeente 
Nieuwkoop ook in de toekomst 
veilig, bereikbaar en leefbaar blijft, is 
het afgelopen jaar het gemeentelijk 
verkeer-en vervoersplan (GVVP) 
vastgesteld. Bevorderen van fietsen 
is ook onderdeel van het plan. De 
knelpunten zijn bij ons bekend. Zo gaan 
wij op korte termijn de fietsoversteek 
op de Westkanaalweg aanpassen en 
ook de overige punten hebben onze 
aandacht.” 

Tabel 1 

Leefsituatie Leeftijd
110% norm per maand 
excl. vak.geld (netto) 

Alleenstaande 21 jaar - 
pensioengerechtigd

€ 1.106

Alleenstaande 
ouder

21 jaar - 
pensioengerechtigd

€ 1.328

Gehuwd/met 
partner

21 jaar - 
pensioengerechtigd 

€ 1.580

Alleenstaande  pensioengerechtigd € 1.237

Gehuwd/met 
partner

pensioengerechtigd € 1.679

Bovengenoemde bedragen zijn een indicatie, u kunt hieraan geen rechten ontlenen. 

 
Tabel 2

Vermogensgrens    

Alleenstaande € 6.295

Alleenstaande ouder of gehuwd/
met partner       

€ 12.590

 

Netto premies 1 januari 2022

Standaard

Aanvullende verzekering     € 0

Basisverzekering  € 123,36 (incl. 5% korting)

U betaalt  € 123,36 per maand

Top

Aanvullende verzekering  €  17,72

Basisverzekering  € 123,36 (incl. 5% korting)

U betaalt  € 140,98 per maand
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AANVRAGEN EVENEMENTEN & 
ACTIVITEITEN

Noorden
Wijkpark - Koningsdag Noorden, 27 apr
Nieuwveen
Teylersplein 1 - Nieuwjaarsreceptie 
gemeente 3 jan 

AFGEHANDELDE AANVRAGEN 
EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN

Nieuwkoop 
Noordenseweg 23K - alcoholvergunning 
De Suikerhoeve
Kennedyplein 5A - standplaats 
kerstbomen 30 nov t/m 12 dec
Noordenseweg (fietspad) - Zwemloop, 3 
apr 2022  
Hele gemeente 
Reclameborden 13 t/m 19 dec - Dirk 
supermarkt en Bibliotheek Rijn & Venen
Reclameborden 6 t/m 16 dec - WeCycle 
Ter Aar 
Korteraarseweg 56A - schenken alcohol, 
2 - 4 sep 2022 

AFGEHANDELDE AANVRAAG 
NUMMERAANDUIDING

Ter Aar
Vosholstraat 33 - intrekken
Rietlanden 4
Nieuwveen
Bloesem 33

MILIEUPUBLICATIES 

Ter Aar 
Smidskade 14E en Westkanaalweg 1 - 
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer 

BESTEMMINGSPLANNEN

Ontwerp bestemmingsplan 
Noordenseweg 68, Nieuwkoop
Ontwerp wijzigingsplan Zuideinde 123, 
Nieuwkoop

SLOOPMELDINGEN

Ter Aar 
Aardamseweg 75 - slopen sporthal en 
verwijderen asbest

Korteraarseweg 54 B - vervangen 
schoeiing en verwijderen asbest 
Schilkerweg 1 - verwijderen asbest 
Noorden 
Anjerstraat 37 - verwijderen asbest
Nieuwveen
Oude Nieuwveenseweg 135 - slopen 
schuur en verwijderen asbest
Zevenhoven 
Schoterstraat 19 - verwijderen asbest 
Nieuwkoop
Roelofsstraat 13 - verwijderen asbest
Teddingtonweg 14 A - verwijderen 
asbest

AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

Ter Aar 
Achter Paradijsweg 42 - legaliseren sloot
Harsweg 9 t/m 23 - realiseren laadkuil
Kerkweg 7 - wijzigen gevels en terras 
en aanbrengen reclame zonnepanelen 
en dakterras en wijziging bestemming 
Maatschappelijk naar Kantoor
Moerasveen 1 - vervangen 5 duikers
Van Schagenhof 36 - plaatsen keet op 
parkeerplaats 
Vosholplein 7 - gedeeltelijk vervangen 
bakkerij naar 4 woningen
Weerenstraat 21 - plaatsen dakkapel
Zevenhoven 
Achterweg 2 - realiseren materieelloods 
en opslagruimte
Nieuwveen 
Dorpsstraat 86 - bouw garage
Nieuwveens Jaagpad 5 - bouw woning
Uiterbuurtweg 51 - realiseren uitweg 
Vrouwenakker 
Ruigekade 4 - vervangen en vergroten 
uitbouw 
Nieuwkoop
Reghthuysplein 7 - vervangen 
handelsreclame

VERLENGING BESLISTERMIJN 
OMGEVINGSVERGUNNING

Ter Aar
Langeraarseweg 87 en 87A - splitsen 
woning

AFGEHANDELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

Ter Aar 
Prinses Amaliahof 5 - Realiseren 
aanbouw - vergunningvrij
Weerenstraat 21 - plaatsen dakkapel - 
vergunningvrij
Blaarkop 6 en 7 - realiseren oprit voor 
beide woningen 
Kerkpad 19 - realiseren brug 
Rietlanden 4 - bouw nieuwe woning 
Westkanaalweg 20 - verbouwen en 
uitbreiden woning en plaatsen dakkapel 
Nieuwveen 
Bloesem 33 – bouw woning met 
bijgebouw
Schoterpark 2 - plaatsen dakopbouw
Nieuwkoop 
Grendel 2 - uitbreiden begane grond aan 
linkerzijgevel
Meije 318 - vervangen woonboot
Zuideinde 136 - bouw botenhuis en brug
Zuideinde 151 - uitbreiden woning 
Dorpsstraat 167 - gebruik woning voor 
logies en brandveilig gebruik pand
Noorden
Simon van Capelweg 32B - vernieuwen 
en vergroten brug, aanpassen uitrit, 
dempen water en aanbrengen 
beschoeiing

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 

Papier kan tot wel zeven keer gerecycled 
worden. Het juist scheiden en aanbieden van 
oud papier en karton is daarom erg belangrijk. 
Bied oud papier en karton schoon, droog en 
plat aan. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over oud papier en 
karton op www.cyclusnv.nl/oud-papier.  

Scheur los en
stamp plat

Dan past het met
gemak in het
containergat
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GOED IDEE VOOR UW DORP 
De gemeente Nieuwkoop stimuleert initiatieven voor en door de 
Nieuwkoopse samenleving. Dus heeft u er wel eens aan gedacht om een 
maatschappelijk initiatief te starten? Jeuken uw handen om samen met 
een groep mensen, die wel wat extra sociaal contact kunnen gebruiken, 
dat stukje groen voor de deur nieuw leven in te blazen en te onderhou-
den? Of heeft u andere originele ideeën? Meld uw idee dan aan op het 
online platform Denk Mee via www.nieuwkoop.nl/goedidee  en kom in 
aanmerking voor een financiële bijdrage om uw idee te kunnen realise-
ren. Op dit platform vindt u ook alle informatie over ‘Goed idee voor uw 
dorp’ zoals aan welke criteria uw idee moet voldoen.

Denk mee

REPAIRCAFÉ EN DIGICAFÉ
Doet uw stofzuiger 
het niet meer? Of 
is uw kleding stuk? 
Weggooien? Nee toch?! 
Neem uw kapotte 
spullen mee naar het 
RepairCafé van het Gilde 
en ga samen met de 
handige vrijwilligers aan 
de slag. Gereedschap en 
materialen mag u gratis 
gebruiken. Het Repair 
Café wil repareren terugbrengen in de lokale samenleving. 
Repareren past in het terugdringen van de afvalbergén in het 
tegengaan van de schaarste aan grondstoffen.

DigiCafé
Heeft u vragen over uw tablet, iPad, e-reader, laptop, 
smartphone óf over het lenen van e-books of de Bibliotheek 
Wise-App? De begeleiders van het Gilde helpen u graag!

Wanneer en waar?
Maandag 20 december in de Bibliotheek De Verbinding 8 in 
Nieuwkoop. De toegang is gratis, maak vooraf een afspraak 
via 06 82899998.

AANLEG ROTONDE ACHTTIENKAVELS/N231 
IN NIEUWKOOP
Provincie Zuid-Holland legt op de kruising N231/Achttienkavels 
in Nieuwkoop een rotonde aan om de veiligheid van dit 
kruispunt te verbeteren. 

•   Tot en met maandag 20 december 05.00 uur is zowel de 
noord- als de zuidkant van de Achttienkavels ter hoogte 
van de N231 afgesloten. Er is geen afsluiting op de N231. 

•   Donderdag 16 december 20.00 uur tot en met maandag 20 
december 5.00 uur: Totale afsluiting van de N231 in beide 

richtingen ter hoogte van de rotonde en afsluiting van de 
noord- en zuidkant van de Achttienkavels.

Beide afsluitingen gelden ook voor fietsers en voetgangers. 
Kijk voor meer informatie op www.pzh.nl/n231

De busdienst van Arriva rijdt tijdens de afsluiting van 16 t/m 20 
december een andere route en zet pendelbussen in. Kijk voor 
meer informatie op www.arriva.nl. 

PRIJSUITREIKING 
HAAGSE SCHOOL DAG
Op 21 november was de jaarlijkse prijsuitreiking van de 
Haagse School Dag bij Galerie Rijlaarsdam te Nieuwkoop. 
Tjeerd Landman kreeg de 1e prijs, een geldprijs van € 1.000, - 
beschikbaar gesteld door de gemeente Nieuwkoop. 
 
Tjeerd was heel blij met de prijs “Iemand die een gouden 
kalf wint is niet zo blij als ik.” De twee overige prijzen gingen 
naar Sonja Brussen en Jean Johns. Tot en met 30 december 
is de expositie te bezichtigen bij Pulchri Studio aan de Lange 
Voorhout 15 te Den Haag.
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