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Fotowedstrijd bijen
Recreatieseizoen van 
start

Als gemeente willen we onze inwoners goed informeren. We doen dit nu onder 
andere met Nieuwkoop Nieuws en we willen weten of dit voldoet. Daarom 
onderzoeken we welke informatie u van ons wilt ontvangen, hoe vaak en op 
welke manier. Als u de onderstaande vragen beantwoordt, helpt u ons enorm. 
Het beantwoorden kost u slechts een paar minuten. 

U kunt uw ingevulde enquête opsturen naar: 
Gemeente Nieuwkoop 
Antwoordnummer 31004
2460 VB  TER AAR

U mag de enquête ook afgeven in het gemeentehuis in Nieuwveen. Vult u de enquête 
liever online in? Dat kan via denkmee.nieuwkoop.nl. U kunt hier een account aanmaken 
(of inloggen met uw bestaande account). Reageren kan t/m 31 mei 2022.

1   Wilt u informatie van de gemeente Nieuwkoop ontvangen?

Ja – ga naar vraag 2 

Nee – ga naar vraag 6

2    Waar haalt u nu uw informatie over de gemeente vandaan? (meerdere antwoorden mogelijk)

Nieuwkoop Nieuws

Papieren versie (in de brievenbus)

Papieren versie (ophaalpunt)

e-mail

Lokale dagbladen

AD

Leidsch Dagblad

Lokale weekbladen

Omroeper

Alphens Nieuwsblad

Online

Website van de gemeente: www.nieuwkoop.nl

Facebook van de gemeente

Instagram van de gemeente

Twitter van de gemeente

De Nieuwkoper.nl

Nieuwkoops.nl

Rtvhollandsmidden.nl 

  Overheid.nl

  Anders, namelijk ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

3. Welke van deze middelen heeft uw voorkeur?
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
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Tegel eruit plant erin
Schulden blijf er niet 
mee zitten

Thematour Duurzaam 
VerwarmenFietsmaatjes
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DOE MEE MET DE LANDELIJKE OPSCHOONDAG!
Nog even en het is weer zover: de 
Landelijke Opschoondag! Samen gaan 
we aan de slag. Doe mee en maak 
op zaterdag 19 maart een opschoon-
wandeling.

Het schoolplein vegen, het park 
opschonen of de straten rondom 
het huis afvalvrij maken. Tijdens de 
Landelijke Opschoondag maken 
we schoon in onze eigen buurt. Zo 
worden onze buurten zwerfafvalvrije 
schoonheden waar je lentekriebels van 
krijgt. En doen we ook iets samen. 

Meedoen aan de Landelijke 
Opschoondag is makkelijk: Ga naar 
www.supportervanschoon.nl en kies hoe 
je in actie komt.

Een grijper gebruiken om makkelijk afval 
op te rapen? Dat kan! We lenen hiervoor 
afvalgrijpers uit. Haal op donderdag 17 
of vrijdag 18 maart (tussen 08.00 en 

14.00 uur) een grijper op bij de (nieuwe) 
Gemeentewerf, Ampèrestraat 2 in 
Nieuwveen. Lever deze voor 1 april weer 
in op de gemeentewerf.

NIEUWKOOP HELPT OEKRAÏNE

De oorlog in Oekraïne houdt ons 
allemaal bezig. Zo’n grote ramp hebben 
we sinds de tweede wereldoorlog 

niet meer meegemaakt in Europa. 
Er vallen onschuldige slachtoffers en 
honderdduizenden vluchtelingen hebben 
huis en haard verlaten om te ontkomen 
aan het oorlogsgeweld. Inmiddels zijn 
er landelijk en lokaal al diverse acties 
opgezet. Hier in Nieuwkoop is dat niet 
anders. 

Via nieuwkomers@nieuwkoop.nl kunnen 
inwoners hun hulpaanbod doorgeven. 

Wie vragen heeft of meer informatie 
wenst gaat naar  
www.nieuwkoop.nl/nieuwkoophelpt.

14,15 en 16 maart zijn de
gemeenteraadsverkiezingen. 
Kijk voor meer informatie op

www.nieuwkoop.nl/verkiezingen.

Woensdag 16 maart
Feestelijke verkiezingsavond

Maandag 21 maart
Definitieve uitslag via

nieuwkoop.nl/verkiezingen
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Compostactie

5

Sport en cultuur voor 
iedereen

6

4   Welke informatie vindt u belangrijk?
(meerdere antwoorden mogelijk)

Actuele wegwerkzaamheden (wegafsluiting)
  Algemene informatie over bijvoorbeeld zorg, 

gezondheid, duurzaamheid,  subsidies en 
veiligheid
Beheer van openbare ruimte  (afval, groen)

  Financiën van de gemeente en belastingen
  Nieuws van de gemeenteraad
  Jubilea en lintjes

Officiële kennisgevingen en bekendmakingen
(zoals aanvragen voor vergunningen en 
ontheffingen en besluiten hierover, algemene
mededelingen van de gemeente of inspraak-
mogelijkheden)

  Specials (groen, varen, verkiezingen, duurzaam-
heid, gezondheid, energie, bewegen)

  Verslag en aankondiging van lokale bijeen-
komsten en activiteiten 

  Woningbouwprojecten

  Anders, namelijk __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

5   Hoe vaak wilt u deze informatie lezen?

1x per week
1x per 2 weken
1x per maand 

  Anders, namelijk __________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

6   Als u geen informatie wilt ontvangen, hoe blijft u dan op de hoogte van het nieuws en de ontwikkelingen binnen de 
gemeente? (meerdere antwoorden mogelijk)

Niet nodig
Via website
Via social media
Via lokale media (print)
Via lokale media (online)

Zoekmachine
  Anders, namelijk __________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Tenslotte

7   Wat is uw geboortejaar?  __________________________________________________

8    In of bij welke kern woont u? 
*omcirkel uw antwoord

  Nieuwkoop  -  Ter Aar  -  Langeraar  -  Korteraar  -  Papenveer  -  Nieuwveen  -  Vrouwenakker  -  Noordeinde 

Zevenhoven  -  Noorden  -  Noordse Dorp  -  Woerdense Verlaat  -  De Meije

Na de zomerperiode van 2022 informeren wij u over de resultaten van deze enquête. 

Enquête 
NIEUWKOOP NIEUWS
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Enquête Nieuwkoop 
Nieuws

Weghalen bootwrakken Duurzaamheidsmarkt 
14 mei

Er komt een trein 

1052 6  7- 94

VIJ F LINTJES OPGESPELD 

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen speldde 
burgemeester Robbert-Jan van Duijn 
vijf Koninklijke Onderscheidingen tot 
benoeming tot Lid in de Orde-Nassau op. 

De heer W. (Willem) van Eijk uit Ter Aar 
De heer Van Eijk staat bekend als een 
optimistische man die altijd betrokken 
is bij anderen, thuis en in de gemeente, 
zijn uiteenlopende vrijwilligersactiviteiten 
worden erg gewaardeerd. Als fotograaf 
en archivaris was hij na zijn pensionering 
als vrijwilliger betrokken bij zijn werkgever. 
Ook voor de middenstandsvereniging en 
de cultuurhistorische vereniging Ter Aar 
leverde hij jarenlang een bijdrage met zijn 
fotowerk. Als werkgroeplid organiseert 
hij elk jaar een fototentoonstelling in het 
historisch museum en werd hij regelmatig 
ingezet bij diensten in het museum. 
Tevens is de heer van Eijk ruim 5 jaar 
vrijwilliger en bestuurslid (secretaris) bij de 
soos in Ter Aar.   

De heer C.H. (Cees) Koot uit Nieuwkoop 
De heer Koot zet zich al jarenlang vol 

enthousiasme in als 
vrijwilliger en heeft 
daarbij ook oog voor 
de medemens. Bij 
Wijdezorg doet hij 
al meer dan 15 jaar 
vrijwilligerswerk, bij de 
RK gemeenschap al 
ruim 25 jaar. Daarnaast 
leverde hij 22 jaar 
zijn bijdrage aan de 
vrijwillige brandweer.

T.C.M. (Tineke) Quak uit Nieuwkoop 
Mevrouw Quak is voor de zwemvereniging 
van onschatbare waarde door haar 
jarenlange vrijwilligerswerk in zeer veel 
verschillende functies. Ze is een unieke 
en betrouwbare motor achter heel veel 
onderdelen van de vereniging. In haar 
dagelijks werk als laborante in het LUMC 
stond zij de afgelopen periode in de 
frontlinie van de strijd tegen corona.   

H.M.M. (Henk) Slof uit Papenveer 
De heer Slof zet zich royaal in voor de 
plaatselijke gemeenschap, met oog voor 
zowel de jeugd als ouderen. 30 jaar 
lang begeleide hij wekelijks de jeugd als 
voetbaltrainer van RKSV Altior. Ook hielp 
en begeleide hij als uitvoerder bij de bouw 
van de voetbalkantine. Bij het Platform 
Senioren en Gehandicapten Nieuwkoop 
gaf hij adviezen over toegankelijkheid 
en bereikbaarheid woningen, openbare 
gebouwen en – ruimte en organiseerde 
de jaarlijkse scootmobielcursus. De heer 
Slof is 8 jaar bestuurslid en organisator 
van activiteiten bij de KBO Ter Aar en 

de drijvende kracht achter het KBO-
klussenteam. 

P.C.M. (Nel) Spekman-Oudshoorn 
uit Nieuwveen 
Mevrouw Spekman werkt bijna 50 jaar 
in de gehandicaptenzorg van Ipse de 
Bruggen. Zij staat dag en nacht klaar voor 
de zwakkeren in de samenleving. 

Als vrijwilliger voor de Soos zette zij 
zich enorm in voor de mensen met 
een verstandelijke beperking. Zij was 
aanwezig bij logeren, verjaardagen 
vieren, wandelmaatje voor twee mannen, 
vakanties, bezoeken buiten de instelling 
met diverse cliënten. Haar vertrouwde 
gezicht en stabiliteit is erg belangrijk voor 
de cliënten die een bijzondere band met 
haar hebben opgebouwd.

Daarnaast is zij mantelzorger geweest 
voor haar schoonmoeder en ving diverse 
familieleden op in haar huis.  

Iemand voordragen voor een lintje?

Doe dit vóór 1 juli aanstaande!  
Kent u iemand die zich op een 
bijzondere manier voor onze gemeente 
inzet, bijvoorbeeld door het doen van 
vrijwilligerswerk? Dan kunt u nu iemand 
voordragen voor een Koninklijke 
Onderscheiding, oftewel een lintje. Op 
www.nieuwkoop.nl/onderscheidingen 
leest u hoe dit werkt. U kunt tot 1 juli 
aanstaande een aanvraag indienen 
voor Lintjesregen 2023.
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DOE MEE AAN DE BIJENLANDSCHAP 
FOTOWEDSTRIJD! 

Voor het zevende jaar op rij organiseert 
Groene Cirkel Bijenlandschap een 
fotowedstrijd. Van 14 mei tot 14 juni kan 
iedereen weer zijn of haar mooiste foto’s 
insturen van een bij, een bijentuin of 
een bijenlandschap. Wie meedoet aan 
deze fotowedstrijd heeft de kans om een 
prijs te winnen én de ingezonden foto’s 
worden gebruikt in de communicatie-
uitingen van de Groene Cirkel 
Bijenlandschap. Zo steunt de inzender 
op een leuke en waardevolle manier dit 
project.

Een enthousiaste en deskundige jury 
bepaalt uiteindelijk welke 3 bijenfoto’s 
per regio (Zuid-Holland, West-Brabant en 
Zeeland) een prijs winnen. Vanaf 14 mei 
kunt u uw mooiste foto’s uploaden via: 
https://m.shortstack.page/CrN9RK. Vooraf 
is het alvast mogelijk om de spelregels 
door te lezen. 

Nog even een weetje: sommige 
zweefvliegen lijken precies op bijen. Het 
verschil is goed te zien aan de antennes: 
zweefvliegen hebben kleine knotsjes als 
antennes; bijen hebben lange antennes. 
En wespen hebben wespentailles. 

Foto’s van zweefvliegen en wespen, hoe 
fraai ook, neemt de jury niet mee in de 
beoordeling. 

 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)

Locoburgemeester Gerben van Duin 
feliciteerde mevrouw Buskermolen-de 
Kuiper met haar 100e verjaardag.

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.

MASTERCLASS VOOR ONDERNEMERS 
Ondernemers kunnen zich aanmelden 
voor de masterclass ‘Digitalisering als pure 
noodzaak voor je bedrijf’ op donderdag 19 
mei om 14.00 uur bij Avifauna in Alphen aan 
den Rijn. 

Een ondernemer neemt initiatief en jaagt 
kansen na. En in een blijvend veranderende 
tijd, zoeken ondernemers dus juist naar 
nieuwe mogelijkheden. Digitalisering is 
daarbij een belangrijker en actueler thema 
dan ooit tevoren en biedt (ook) kansen 
om de uitdagingen van de toekomst aan 
te gaan. De masterclass is gericht op de 
(verdere) digitalisering van uw bedrijf. 
Onderwerpen die aan bod komen zijn 
online sales, branding en marketing en 
datamanagement. 
Deelnemende bedrijven kunnen een 
voucher aanvragen tot een bedrag 

van 1500 euro per bedrijf. Met deze 
voucher kunnen ondernemers een 
digitaliseringsexpert inschakelen om 
voor hun eigen vraagstuk concrete 
ondersteuning te krijgen. Aanmelden 
voor de masterclass kan via de website 
boostyourdigitalbusiness.nl.

De MKB-deal ‘Boost Your Digital Business’ 
is een programma dat ondernemers in de 
Rijn- en Veenstreek stimuleert om aan de 
slag te gaan met digitalisering en door te 
groeien naar de toekomst. Het programma 
is een initiatief van de gemeenten Alphen 
aan den Rijn, Nieuwkoop, Kaag en 
Braassem, de ondernemersverenigingen 
VOA, VON, OVKB, de Economic Development 
Board Alphen aan den Rijn (EDBA) en VNO-
NCW West en wordt uitgevoerd met steun 
van de provincie Zuid-Holland.
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HOE WETEN RAADSLEDEN WAT ER SPEELT IN DE GEMEENTE? 
De gekozen raadsleden vertegenwoordigen de inwoners 
van de gemeente Nieuwkoop. De raadsleden gaan vaak 
in gesprek met inwoners en met organisaties om te horen 
wat er speelt. U kunt altijd contact met hen opnemen; de 
contactgegevens staan op www.raadnieuwkoop.nl onder 
‘samenstelling raad’. Er zijn ook andere, meer formele, 
manieren om, als inwoner van de gemeente, invloed 
uit te oefenen. U kunt een brief schrijven, inspreken bij 
een vergadering, een petitie aanbieden of raadsleden 

uitnodigen om eens te komen kijken. Wilt u daar meer over 
weten kijk dan op www.raadnieuwkoop.nl onder ‘contact’.

WWW.RAADNIEUWKOOP.NL

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

MOTIEMARKT OP 19 MEI 
De gemeenteraad houdt donderdagavond 19 mei om 
20.00 uur voor de tweede keer een ‘motiemarkt’. Inwoners, 
verenigingen en andere organisaties uit Nieuwkoop kunnen 
dan ideeën presenteren aan de gemeenteraadsleden. 

Vorig jaar is de motiemarkt digitaal gehouden door Covid-19. 
Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in 6 aangenomen moties 
over verschillende onderwerpen: (1) Derde tunnel N231, 
(2) Communicatie particuliere initiatieven woningbouw, (3) 
Verkeersveiligheid Blokland en Uiterbuurtweg, (4) Groene 
Daken, (5) Omheind hondenuitlaat terrein en losloop gebieden 
en (6) Maai Mei Niet.

Heeft u een idee dat de gemeente, de wijk, de buurt of 
de dorpskernen beter, mooier, slimmer, socialer, veiliger, 
interessanter, groener, milieuvriendelijker of levendiger maakt? 
Of heeft u een idee voor de gemeente om minder geld uit te 
geven. Meld u dan vóór 17 mei aan via griffier@nieuwkoop.nl. 

Tijdens de motiemarkt gaan raadsleden het gesprek met u 
aan om een beeld van uw idee te krijgen. Het is dan aan u om 
de raadsleden ervan te overtuigen het idee te adopteren.

Als een raadslid overtuigd raakt van uw idee, kan hij/zij dat 
idee adopteren. Het raadslid werkt samen met u het idee uit 
tot een motie (een verzoek aan het college van burgemeester 
en wethouders) of een amendement (middel om een 
raadsbesluit te wijzigen). De leden van de gemeenteraad 
stemmen dan over dat idee in de vergadering over de 
financiële stukken op 30 juni 2022. Het kan natuurlijk ook zijn 
dat uw idee niet over wordt genomen bij de motiemarkt of het 
uiteindelijk niet haalt bij de stemming daarover.

NIEUWS 
UIT DE 
RAAD

• Nieuwkoop Nieuws eerder ontvangen per mail?  
Registreer u dan via  
www.nieuwkoop.nl/nieuwkoop-nieuws

• Agenda’s van de raad ontvangen per mail?  
Meld u dan aan bij www.overheid.nl.

Komt u ook naar de Motiemarkt? 
Datum: 19 mei
Tijd: 20.00 uur
Locatie: gemeentehuis, Nieuwveen

Op 27 april was er in het 
gemeentehuis in Nieuwveen 
een bijeenkomst voor (oud)
gedecoreerden. 
Samen met de genodigden 
bracht burgemeester 
Robbert-Jan van Duijn een 
toost uit op de Koning.

De heer en mevrouw 
Hoogervorst-van Zaal zijn 
60 jaar getrouwd. 
Burgemeester Robbert-
Jan van Duijn ging 26 april 
langs om het bruidspaar te 
feliciteren.
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DOEKLE TERPSTRA OPENT TECHNICHALLENGE 
NIEUWKOOP

Leerlingen van nu zijn de vakmensen 
van de toekomst. Zij gaan straks 
warmtepompen installeren, afval inzetten 
tot nieuwe grondstof en oplossingen 
bedenken voor de stijging van de 

zeespiegel. In het Techniekhuis Nieuwkoop 
is daarom 22 april de TechNiChallenge 
gestart. Doekle Terpstra, voorzitter van 
Techniek Nederland, was voor de officiële 
start naar Nieuwkoop gekomen. 

Vooraf prezen de wethouders Antoinette 
Ingwersen en Gerben van Duin de aanpak 
van het Techniekhuis waardoor kinderen 
spelenderwijs kunnen kennismaken met 
technieken en technologieën. Ook Doekle 
Terpstra deed een duit in het zakje en 
hoopt dat ondernemers, leerkrachten, 
besturen, fondsen en betrokkenen actief 
blijven werken aan dit initiatief. 

Nadat Terpstra het openingsbord had 
onthuld, konden de aanwezigen het glas 
heffen en zelf een kijkje nemen of ervaring 
opdoen in de TechNiChallenge. Zaterdag 
23 april hield het Techniekhuis Open Dag 
en vele tientallen leerlingen en hun ouders 
bezochten dit uitdagende event. 
 
Wie meer wil weten kan terecht op  
www.techniekhuisnieuwkoop.nl.  

RECREATIESEIZOEN GOED VAN START 
Nieuwkoop Marketing hield 13 april 
samen met de gemeente een thema-
avond als kick-off voor een nieuw 
recreatieseizoen. Ondernemers en 
afgevaardigden van organisaties uit de 
sector waren goed vertegenwoordigd.  

Loekie Rijlaarsdam, voorzitter 
Nieuwkoop Marketing, blikte terug 
op wat er de laatste jaren tot stand 
gekomen is op het gebied van 
marketing. Ze gaf daarbij aan dat de 
ondernemers ook niet stil hebben 
gezeten, gezien het aantal nieuwe 
ondernemers, verbouwingen en 
initiatieven.

Joke Pelser, marketeer van Nieuwkoop 
Marketing blikte terug op de 
marketingresultaten van 2021, die 
ondanks corona toch goed waren en 
presenteerde de nieuwe huisstijl. In 
het nieuwe logo speelt de otter een 
hoofdrol. Ook presenteerde Pelser de 
nieuwe website van Ontdek Nieuwkoop. 
Ook de nieuwe promotiematerialen zijn 
verfrissend en komen heel goed van 
pas, aldus de ondernemers. Zo is er een 
deursticker ontworpen met een QR-code 
naar de toeristische informatie, een 

toeristische kaart van nieuwkoop. Een 
meertalige infobrochure voor toeristen 
volgt dit voorjaar nog. 

Informatie delen
Om de website zo compleet en actueel 
mogelijk te maken, roept Nieuwkoop 
Marketing recreatieve en toeristische 
ondernemers en organisaties uit 
onze gemeente met klem op om 
informatie te delen. Nieuwsberichten 
en evenementen, maar ook leuke blogs 
of verhalen of een mooie foto, alles is 
welkom.  

Visotter
In het tweede deel van de bijeenkomst 
onthulde Dennis ter Beek van In 
Leisure (projectontwikkelaar) wat er 
op het voormalige park ‘De Visotter’ in 

Woerdense Verlaat gaat 
gebeuren. De komende 
jaren vervangt 
men de 145 oude 
vakantiechalets door 
nieuwe en mensen 
kunnen het hele 
jaar boeken. Vanaf 
2024 exploiteert Roompot het park. 

Wethouder Antoinette Ingwersen 
reageerde in haar afsluiting uitermate 
positief op alle promotie en nieuwe 
promotiemiddelen. Ook deed ze 
nogmaals een oproep naar de 
ondernemers om het gebied samen op 
de kaart te zetten en de middelen en 
media van Nieuwkoop Marketing daarbij 
te gebruiken. “Want met die otter gaat 
het vlotter!” aldus Antoinette Ingwersen. 

ONTDEK NIEUWKOOP
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PROEF KABELGOOTTEGELS VOOR ELEKTRISCH LADEN
Het aantal elektrische voertuigen in onze 
gemeente neemt toe. Als gemeente 
juichen wij deze ontwikkeling toe. Het 
faciliteren van elektrisch rijden past 
hierbij. Wij starten een proef met de 
verlengde private huisaansluiting (VPA) 
als alternatieve laadoplossing. 
 
Wat is een VPA? 
Een VPA is een laadpaal die is 
aangesloten op de meterkast van de 
rijder en op eigen terrein van de rijder is 
geplaatst. Het elektrische voertuig staat 
in de openbare ruimte geparkeerd en 

wordt met een laadkabel opgeladen. 
Om gevaarlijke situaties te voorkomen, 
start de gemeente een proef met 
kabelgoottegels. Dit is een tegel met een 
uitsparing en rubber afdekstrip waarin 
een kabel makkelijk weggelegd kan 
worden. Door het plaatsen van deze 
tegels komt de laadkabel verzonken in 
het trottoir te liggen en dit voorkomt 
(struikel)gevaar.
 
Bij een VPA wordt er geen parkeerplaats 
gereserveerd voor het elektrisch 
voertuig. 

Als de plek beschikbaar is kan de rijder 
hier laden, als de plek bezet is dan moet 
de rijder op een ander moment laden. 

WEGHALEN BOOTWRAKKEN

Wij vragen u om boten die half gezonken of verwaarloosd zijn voor 1 juni leeg te halen en of weg te halen. Toezicht en 
Handhaving van de gemeente haalt (half-) gezonken boten na 1 juni weg. Boten met weinig waarde meer, vernietigt de 
gemeente dan ter plaatse dan ook direct. 

1 april t/m 31 oktober 1 november t/m 31 maart
Maandag tot
en met vrijdag

Zaterdag Zondag en
feestdagen

Maandag tot en 
met vrijdag

Zaterdag, zondag 
en feestdagen

Slikkendammersluis 
en brug

09.00-20.00 uur 09.00-19.00 uur
(juni t/m augustus
tot 20.00 uur)

09.00-19.00 uur
(juni t/m augustus 
tot 20.00 uur)

09.00-17.00 uur*
(op verzoek, min. 
24 uur van tevo-
ren)

Geen bediening

Kollenbrug 09.00-20.00 uur 09.00-19.00 uur
(juni t/m augustus
tot 20.00 uur)

10.00-19.00 uur
(juni t/m augustus 
tot 20.00 uur)

09.00-16.30 uur* Geen bediening

Ziendesluis 08.00-20.00 uur 08.00-19.00 uur 09.00-19.00 uur 08.00-17.00 uur* Geen bediening

Ziendebrug 06.00-22.00 uur 06.00-21.00 uur 08.00-21.00 uur 06.00-22.00 uur* Zaterdag
06.00-18.00 uur
Zon- en feestdagen 
geen bediening

Sluis Woerdense 
Verlaat

09.00-20.00 uur 09.00-19.00 uur 09.00-19.00 uur 09.00-17.00 uur* Geen bediening

Brug en sluistijden
In de vaarspecial waren de openingstijden van de Slikkerdammersluis en Ziendesluis niet correct weergegeven.
Hieronder het overzicht met de juiste tijden.

Ik wil meedoen aan de proef
U kunt zich vanaf maandag 9 mei 
aanmelden. De proef biedt maximaal 
15 deelnemers tijdens een periode 
van een jaar de kans ervaring op 
te doen met de VPA en de kabel-
goottegel. We hanteren daarbij een 
aantal voorwaarden. Lees meer over 
de voorwaarden en aanmelden via 
www.nieuwkoop.nl/kabelgoot. 
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Als gemeente willen we onze inwoners goed informeren. We doen dit nu onder 
andere met Nieuwkoop Nieuws en we willen weten of dit voldoet. Daarom 
onderzoeken we welke informatie u van ons wilt ontvangen, hoe vaak en op 
welke manier. Als u de onderstaande vragen beantwoordt, helpt u ons enorm. 
Het beantwoorden kost u slechts een paar minuten. 

U kunt uw ingevulde enquête opsturen naar: 
Gemeente Nieuwkoop 
Antwoordnummer 31004
2460 VB  TER AAR

U mag de enquête ook afgeven in het gemeentehuis in Nieuwveen. Vult u de enquête 
liever online in? Dat kan via denkmee.nieuwkoop.nl. U kunt hier een account aanmaken 
(of inloggen met uw bestaande account). Reageren kan t/m 31 mei 2022.

1   Wilt u informatie van de gemeente Nieuwkoop ontvangen?

Ja – ga naar vraag 2 

Nee – ga naar vraag 6

2    Waar haalt u nu uw informatie over de gemeente vandaan? (meerdere antwoorden mogelijk)

Nieuwkoop Nieuws

Papieren versie (in de brievenbus)

Papieren versie (ophaalpunt)

e-mail

Lokale dagbladen

AD

Leidsch Dagblad

Lokale weekbladen

Omroeper

Alphens Nieuwsblad

Online

Website van de gemeente: www.nieuwkoop.nl

Facebook van de gemeente

Instagram van de gemeente

Twitter van de gemeente

De Nieuwkoper.nl

Nieuwkoops.nl

Rtvhollandsmidden.nl 

  Overheid.nl

  Anders, namelijk ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

3. Welke van deze middelen heeft uw voorkeur?
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

NR. 290 
14 MAART 

2022

Tegel eruit plant erin
Schulden blijf er niet 
mee zitten

Thematour Duurzaam 
VerwarmenFietsmaatjes

2

DOE MEE MET DE LANDELIJKE OPSCHOONDAG!
Nog even en het is weer zover: de 
Landelijke Opschoondag! Samen gaan 
we aan de slag. Doe mee en maak 
op zaterdag 19 maart een opschoon-
wandeling.

Het schoolplein vegen, het park 
opschonen of de straten rondom 
het huis afvalvrij maken. Tijdens de 
Landelijke Opschoondag maken 
we schoon in onze eigen buurt. Zo 
worden onze buurten zwerfafvalvrije 
schoonheden waar je lentekriebels van 
krijgt. En doen we ook iets samen. 

Meedoen aan de Landelijke 
Opschoondag is makkelijk: Ga naar 
www.supportervanschoon.nl en kies hoe 
je in actie komt.

Een grijper gebruiken om makkelijk afval 
op te rapen? Dat kan! We lenen hiervoor 
afvalgrijpers uit. Haal op donderdag 17 
of vrijdag 18 maart (tussen 08.00 en 

14.00 uur) een grijper op bij de (nieuwe) 
Gemeentewerf, Ampèrestraat 2 in 
Nieuwveen. Lever deze voor 1 april weer 
in op de gemeentewerf.

NIEUWKOOP HELPT OEKRAÏNE

De oorlog in Oekraïne houdt ons 
allemaal bezig. Zo’n grote ramp hebben 
we sinds de tweede wereldoorlog 

niet meer meegemaakt in Europa. 
Er vallen onschuldige slachtoffers en 
honderdduizenden vluchtelingen hebben 
huis en haard verlaten om te ontkomen 
aan het oorlogsgeweld. Inmiddels zijn 
er landelijk en lokaal al diverse acties 
opgezet. Hier in Nieuwkoop is dat niet 
anders. 

Via nieuwkomers@nieuwkoop.nl kunnen 
inwoners hun hulpaanbod doorgeven. 

Wie vragen heeft of meer informatie 
wenst gaat naar  
www.nieuwkoop.nl/nieuwkoophelpt.

14,15 en 16 maart zijn de
gemeenteraadsverkiezingen. 
Kijk voor meer informatie op

www.nieuwkoop.nl/verkiezingen.

Woensdag 16 maart
Feestelijke verkiezingsavond

Maandag 21 maart
Definitieve uitslag via

nieuwkoop.nl/verkiezingen
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4   Welke informatie vindt u belangrijk?
(meerdere antwoorden mogelijk)

Actuele wegwerkzaamheden (wegafsluiting)
  Algemene informatie over bijvoorbeeld zorg, 

gezondheid, duurzaamheid,  subsidies en 
veiligheid
Beheer van openbare ruimte  (afval, groen)

  Financiën van de gemeente en belastingen
  Nieuws van de gemeenteraad
  Jubilea en lintjes

Officiële kennisgevingen en bekendmakingen
(zoals aanvragen voor vergunningen en 
ontheffingen en besluiten hierover, algemene
mededelingen van de gemeente of inspraak-
mogelijkheden)

  Specials (groen, varen, verkiezingen, duurzaam-
heid, gezondheid, energie, bewegen)

  Verslag en aankondiging van lokale bijeen-
komsten en activiteiten 

  Woningbouwprojecten

  Anders, namelijk __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

5   Hoe vaak wilt u deze informatie lezen?

1x per week
1x per 2 weken
1x per maand 

  Anders, namelijk __________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

6   Als u geen informatie wilt ontvangen, hoe blijft u dan op de hoogte van het nieuws en de ontwikkelingen binnen de 
gemeente? (meerdere antwoorden mogelijk)

Niet nodig
Via website
Via social media
Via lokale media (print)
Via lokale media (online)

Zoekmachine
  Anders, namelijk __________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Tenslotte

7   Wat is uw geboortejaar?  __________________________________________________

8    In of bij welke kern woont u? 
*omcirkel uw antwoord

  Nieuwkoop  -  Ter Aar  -  Langeraar  -  Korteraar  -  Papenveer  -  Nieuwveen  -  Vrouwenakker  -  Noordeinde 

Zevenhoven  -  Noorden  -  Noordse Dorp  -  Woerdense Verlaat  -  De Meije

Na de zomerperiode van 2022 informeren wij u over de resultaten van deze enquête. 

Enquête 
NIEUWKOOP NIEUWS
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Als gemeente willen we onze inwoners goed informeren. We doen dit nu onder 
andere met Nieuwkoop Nieuws en we willen weten of dit voldoet. Daarom 
onderzoeken we welke informatie u van ons wilt ontvangen, hoe vaak en op 
welke manier. Als u de onderstaande vragen beantwoordt, helpt u ons enorm. 
Het beantwoorden kost u slechts een paar minuten. 

U kunt uw ingevulde enquête opsturen naar: 
Gemeente Nieuwkoop 
Antwoordnummer 31004
2460 VB  TER AAR

U mag de enquête ook afgeven in het gemeentehuis in Nieuwveen. Vult u de enquête 
liever online in? Dat kan via denkmee.nieuwkoop.nl. U kunt hier een account aanmaken 
(of inloggen met uw bestaande account). Reageren kan t/m 31 mei 2022.

1   Wilt u informatie van de gemeente Nieuwkoop ontvangen?

Ja – ga naar vraag 2 
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___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
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DOE MEE MET DE LANDELIJKE OPSCHOONDAG!
Nog even en het is weer zover: de 
Landelijke Opschoondag! Samen gaan 
we aan de slag. Doe mee en maak 
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wandeling.

Het schoolplein vegen, het park 
opschonen of de straten rondom 
het huis afvalvrij maken. Tijdens de 
Landelijke Opschoondag maken 
we schoon in onze eigen buurt. Zo 
worden onze buurten zwerfafvalvrije 
schoonheden waar je lentekriebels van 
krijgt. En doen we ook iets samen. 

Meedoen aan de Landelijke 
Opschoondag is makkelijk: Ga naar 
www.supportervanschoon.nl en kies hoe 
je in actie komt.

Een grijper gebruiken om makkelijk afval 
op te rapen? Dat kan! We lenen hiervoor 
afvalgrijpers uit. Haal op donderdag 17 
of vrijdag 18 maart (tussen 08.00 en 

14.00 uur) een grijper op bij de (nieuwe) 
Gemeentewerf, Ampèrestraat 2 in 
Nieuwveen. Lever deze voor 1 april weer 
in op de gemeentewerf.

NIEUWKOOP HELPT OEKRAÏNE

De oorlog in Oekraïne houdt ons 
allemaal bezig. Zo’n grote ramp hebben 
we sinds de tweede wereldoorlog 

niet meer meegemaakt in Europa. 
Er vallen onschuldige slachtoffers en 
honderdduizenden vluchtelingen hebben 
huis en haard verlaten om te ontkomen 
aan het oorlogsgeweld. Inmiddels zijn 
er landelijk en lokaal al diverse acties 
opgezet. Hier in Nieuwkoop is dat niet 
anders. 

Via nieuwkomers@nieuwkoop.nl kunnen 
inwoners hun hulpaanbod doorgeven. 

Wie vragen heeft of meer informatie 
wenst gaat naar  
www.nieuwkoop.nl/nieuwkoophelpt.

14,15 en 16 maart zijn de
gemeenteraadsverkiezingen. 
Kijk voor meer informatie op

www.nieuwkoop.nl/verkiezingen.

Woensdag 16 maart
Feestelijke verkiezingsavond

Maandag 21 maart
Definitieve uitslag via

nieuwkoop.nl/verkiezingen
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Officiële kennisgevingen en bekendmakingen
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mogelijkheden)
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5   Hoe vaak wilt u deze informatie lezen?

1x per week
1x per 2 weken
1x per maand 

  Anders, namelijk __________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________

6   Als u geen informatie wilt ontvangen, hoe blijft u dan op de hoogte van het nieuws en de ontwikkelingen binnen de 
gemeente? (meerdere antwoorden mogelijk)

Niet nodig
Via website
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  Anders, namelijk __________________________________________________________________
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8    In of bij welke kern woont u? 
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Na de zomerperiode van 2022 informeren wij u over de resultaten van deze enquête. 

Enquête 
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SENIOREN & VEILIGHEID 
Oplichters worden steeds slimmer. Ze verzinnen steeds weer 
nieuwe manieren om mensen van hun privégegevens of 
bezittingen te beroven. Oplichters komen vaak betrouwbaar 
over. Ze bellen bij u aan, spreken u op straat aan of bellen u 
op. Daarom delen Arie van Wijk (veiligheidsadviseur KBO-PCOB) 
vanuit het Platform Gehandicapten en Senioren in Nieuwkoop 
(PGSN) en wijkagent Marjolein Bieringa hun ervaringen, kennis 
en tips. 

Tips van Arie om oplichting te voorkomen
In deze editie geeft Arie tips hoe men om kan gaan met 
hulpvraagfraude en babbeltrucs. Bij hulpvraagfraude vraagt men 
om hulp via Whatsapp, sms of Messenger (Facebook). 

De oplichters doen zich dan voor als familie of goede bekende. 
Vaak beginnen ze het gesprek door te melden dat ze een nieuw 
telefoonnummer hebben. Ze melden al vrij snel dat ze geld 
nodig hebben en omdat de nieuwe telefoon nog niet goed is 
geïnstalleerd (bijvoorbeeld) kunnen ze zelf even niet aan geld 
komen. Vervolgens vragen ze aan u een bedrag over te maken. 
Als u denkt dat het inderdaad een goede bekende is bent u 
sneller bereid dit te doen. Wees dus alert en doe dit niet!

Hulpvraagfraude voorkomen:
1. Als u zo’n bericht krijgt, bel altijd deze persoon op om te 

controleren of het verzoek wel van de juiste persoon komt. 
Samengevat: Niet gebeld = geen geld.

2. Controleer altijd het rekeningnummer dat men opgeeft. Is dat 
wel van een bekende?

3. Stel een Tweetrapsverifi catie in. Bij WhatsApp gaat dit zo:
• Ga in WhatsApp naar ‘instellingen’
• Vervolgens naar ‘Account’
• Wanneer u hier ‘Verifi catie in twee stappen’ aanklikt, kunt 

u de tweestappenverifi catie inschakelen. 

Babbeltrucs vinden vaak plaats aan de deur. Mensen bellen aan 
met diverse excuses, zoals vragen om een glaasje water of ze 
doen zich bijvoorbeeld voor als schade-experts. Zodra de deur 
open is proberen ze vaak binnen te komen (ongevraagd).

Oplichting babbeltrucs voorkomen:
1. Doe nooit zomaar de deur open. Bekijk eerst wie er voor de 

deur staat.

2. Laat nooit een onbekende zomaar binnen. (men had toch ook 
het bezoek van tevoren kunnen afspreken)

3. Pin alleen aan de deur als u zelf iets besteld heeft. Ook zijn er 
telefonische babbeltrucs. Men probeert met 
allerlei smoesjes (en overtuigingskracht) 
gegevens van u los te krijgen.

4. Verbreek de verbinding als u het niet 
vertrouwt.

Let op: Banken en andere organisaties 
zullen NOOIT om persoonlijke 
gegevens vragen.

Wijkagent Marjolein: 
doe aangifte!

Waarom aangifte doen? 
Als u ons laat weten dat u of iemand anders slachtoff er 
bent van een misdrijf, dan kunnen wij dit opschrijven in een 
‘proces-verbaal van aangifte’. Hiermee vraagt u aan ons om 
een onderzoek te starten. Ook als we geen verdachte vinden, 
heeft het zin om aangifte te doen. Dan weten we waar welke 
misdrijven plaatsvinden. En kunnen we de inzet van de politie 
op straat bepalen. Iedereen mag bij de politie aangifte doen van 
een misdrijf. Ook minderjarigen. Doet een kind dat jonger is dan 
13 jaar aangifte? Dan nemen we altijd contact op met de ouders 
of verzorgers. 

Waarvan kunt u aangifte doen? 
U kunt aangifte doen van alle misdrijven gepleegd in Nederland. 
Bijvoorbeeld diefstal, inbraak, fraude, mishandeling, verkrachting. 
Van sommige misdrijven moet u aangifte doen, bijvoorbeeld 
ontvoering. Dat staat in de wet. Bent u slachtoff er van een 
misdrijf buiten de Europese Unie? Dan doet u in dat land 
aangifte. 

Hoe doet u aangifte? 
U kunt op verschillende manieren aangifte doen. Via internet: 
www.politie.nl. Telefonisch, 0900 - 88 44. Op een politiebureau. U 
kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken via 0900 - 88 44. 
Om aangifte te doen via het internet heeft u een DigiD nodig.

Kunt u uw aangifte later intrekken? 
Dat kan niet. Wel kunt u naar het politiebureau gaan en aan de 
politie vertellen wat er aan de hand is. De politie bespreekt dit 
met de offi  cier van justitie. De offi  cier van justitie beslist wat er 
met uw aangifte of met het onderzoek gebeurt. 

Wat doen wij met uw aangifte? 
Wij gebruiken uw aangifte om de dader op te sporen en om 
de inzet van de politie op straat te bepalen. Als er voldoende 
aanknopingspunten zijn, doen we onderzoek. We laten u weten 
hoe het gaat met het onderzoek. Soms doen we dat persoonlijk. 
In andere gevallen sturen wij u een brief of kunt u het zelf 
opzoeken op uw persoonlijke pagina op politie.nl.

Kijk voor meer informatie op www.politie.nl/slachtoff er.

Pin alleen aan de deur als u zelf iets besteld heeft. Ook zijn er 
telefonische babbeltrucs. Men probeert met 
allerlei smoesjes (en overtuigingskracht) 
gegevens van u los te krijgen.
Verbreek de verbinding als u het niet 

Let op: Banken en andere organisaties 
zullen NOOIT om persoonlijke 

Waarom aangifte doen? 
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Bezoek de mobiele showroom van Duurzaam Bouwloket 
Tochtstrips, ledlampen en andere makkelijk te nemen 
maatregelen leveren vaak al een fl inke besparing op van 
energie en geld. Grotere maatregelen, zoals isolatie, het 
plaatsen van zonnepanelen en warmtepompen, brengen 
de energierekening verder omlaag. De adviseurs van 
de mobiele showroom van Duurzaam Bouwloket weten 
welke mogelijkheden er allemaal zijn en welke nuttig zijn 
in uw woning. Ze laten u in de mobiele showroom graag 
de energiebesparende producten zien en adviseren u.
(www.duurzaambouwloket.nl/nieuwkoop)

Win een moestuinpakket
Raad hoeveel zaden 
er in de pot met 
bloemenzaden 
zitten en win een 
moestuinpakket. 
Neem meteen wat 
informatie mee over 
het vergroenen van 
uw tuin. Iedereen die 
een gokje waagt, wint 
sowieso biologische 
bloemenzaden. Hiermee helpt u de bijen en vlinders aan 
een betere leefomgeving.  Zaai de zaden in uw tuin en 
geniet straks ook zelf van een vrolijke bloemenpracht. 

Red Nederland
Help! Het water staat ons aan de lippen. De aarde warmt 
op en de zeespiegel stijgt. Als we niets doen, staan 
onze huizen straks onder water. Gelukkig is er hoop. We 
kunnen het tij nog keren. Met innovatieve en duurzame 
oplossingen kunnen we Nederland redden. Benieuwd 
hoe? Kom langs bij de kraam van TechNiChallenge! 
(www.techniekhuisnieuwkoop.nl)

Komt u zaterdag 14 mei ook naar de Duurzaamheidsmarkt 
op het Reghthuysplein in Nieuwkoop? Er is van alles te 
doen voor jong en oud. En bent u te weten gekomen wat 
u wilde weten? Dan kunt u aansluitend gezellig nog even 
uw boodschappen doen op de Nieuwkoopse markt.
(www.gildenieuwkoop.nl/repair-cafe-nieuwkoop)

Bent u kampioen afval scheiden? Test uw kennis.

Afvalscheiding is populair, veel mensen scheiden glas, 
papier en gft. Door afval te scheiden, blijft er minder 
gewoon huisvuil (of restafval) over. Dat is positief voor het 
milieu, want afvalverwerking kost energie en zorgt voor 
de uitstoot van broeikasgassen. Weet u precies waar 
welk afval hoort? We dagen u uit om de test te doen. 
Slaagt u, dan wint u een mini afvalbak (op=op).
(www.duurzaam-nieuwkoop.nl/afvalwijzer)

U bent handiger dan u denkt
Repareren voorkomt het weggooien van spullen en 
hiermee de groeiende afvalberg. Is uw mixer, waterkoker 
of een ander apparaat kapot? Neem het mee naar de 
Duurzaamheidsmarkt om samen met een vrijwilliger van 
Repair Café het apparaat te repareren. Ze hebben allerlei 
gereedschap meegenomen om alle mogelijke reparaties 
uit te voeren. Wie niets heeft om te repareren, maar dit 
wel leuk vindt, kan helpen bij een reparatie van iemand 
anders. (www.gildenieuwkoop.nl/repair-cafe-nieuwkoop)

Laat u gratis adviseren door de energiecoaches
Van het gas af, kozijnen vervangen, isoleren of een 
warmtepomp? Vraagt u zich af wat te doen? De 
energiecoach geeft u gratis onafhankelijke, betrouwbare 
informatie om uw huis duurzaam te maken. Ook helpen 
de energiecoaches u met off erteaanvragen voor uw 
duurzame klussen. Zo kunt u de volgende stap zetten 
naar een duurzame woning. Daarmee bespaart u geld en 
energie én het bezorgt u een comfortabel huis. 
(www.gcnieuwkoop.nl/energiecoach)

DUURZAAMHEIDSMARKT 14 MEI 



In het Parochiehuis van Nieuwkoop was 28 april een bijzondere 
bijeenkomst van Kom d’r In. Omdat het eerste lustrum een feit is, 
waren sprekers van eerdere bijeenkomsten uitgenodigd voor een 
lunch. Er waren ook enkele tientallen Oekraïners aanwezig en 
naast traditionele Hollandse gerechten had een aantal vrouwen 
voor Oekraïense gerechten gezorgd. Burgemeester Robbert-Jan 
van Duijn opende samen met tolk Luba de bijeenkomst officieel. 
Na de gezamenlijke lunch hebben de aanwezigen spelletjes 
gedaan en was er volksdansen op het podium.

ER KOMT EEN TREIN NAAR NIEUWKOOP!
Iedereen mag gratis meerijden. Zaterdag 21 mei rijdt de trein de 
hele dag over bedrijventerrein ‘De Olm’ in Nieuwkoop. Het is een 
hop-on-hop-off gebeuren want u kunt bij meer dan 35 bedrijven 
binnen kijken. Zij zetten hun deuren voor u open! De ideale 
gelegenheid om een kijkje te nemen achter de schermen. Vol 
trots laten de ondernemers zien wat zij fabriceren, ontwikkelen, 
repareren en verkopen, en wat hun diensten zijn.
 
Het is een unieke kans voor iedereen! Van jong tot oud en 
van potentiële klant tot actief werkzoekende. Ook kunnen 
werknemers ‘hun’ bedrijf laten zien aan familie en bekenden. 
Deze open bedrijvendag geeft geïnteresseerden de kans om op 
een laagdrempelige manier kennis te maken met een bedrijf. 
Jongeren kunnen zich oriënteren voordat zij een studiekeuze 
maken. Zo worden zij zich bewust van datgene wat een bedrijf 
te bieden heeft. En dat allemaal om de hoek van de deur! 
Want wonen en werken in Nieuwkoop gaat prima samen, geen 

reistijden, geen autokosten, maar lekker 
op de fiets naar je werk.
Het belooft een supergezellige dag 
te worden, de bedrijven hebben 
er echt zin in. Voor de inwendige 
mens wordt ook gezorgd. Wel even 
de consumptiebonnen downloaden 
via: www.olm-nieuwkoop.nl.

De gezamenlijke bedrijven van de Olm, 
TechniekHuis en de V.O.N. (Verenigde Ondernemers Nieuwkoop) 
organiseren deze dag en deze is mede mogelijk gemaakt door 
een bijdrage uit het Ondernemersfonds Nieuwkoop. De open 
bedrijven dag is zaterdag 21 mei van 10 tot 16 uur. Ook te volgen 
via facebook Bedrijventerrein De Olm Nieuwkoop en instagram 
bedrijventerrein.de.olm. Voor vragen en/of opmerkingen zijn zij te 
bereiken via info@olm-nieuwkoop.nl.

UPDATE: EENMALIGE 
ENERGIETOESLAG VOOR 
LAGERE INKOMENS 
Half april gaven we een update over de eenmalige energietoeslag 
voor mensen met een laag inkomen (op of net boven het sociaal 
minimum). De toeslag is bedoeld om de hoge energieprijzen 
enigszins te compenseren en bedraagt € 800 per huishouden. 
 
Gestart met de automatisch betalingen
In ons vorige bericht gaven we aan dat inwoners van wie het 
inkomen bekend is bij de gemeente (zoals bijvoorbeeld mensen 
met een bijstandsuitkering) en inwoners met een AIO-uitkering 
van de SVB het bedrag automatisch van de gemeente ontvangen. 
Voor 1 mei zouden alle automatische betalingen zijn gedaan. Een 
groot deel van de betalingen zijn inmiddels gedaan maar doordat 
de noodzakelijke koppeling van de bestanden meer tijd kost dan 
verwacht zullen de laatste automatische betalingen in de eerste 
helft van mei plaatsvinden. We steven ernaar om half mei klaar te 
zijn met de automatische betalingen en de regeling daarna open 
te kunnen stellen voor aanvragen.  

Wanneer kunt u een aanvraag doen? 
Andere inwoners die in aanmerking komen, zoals werkenden 
met een laag inkomen, mensen met een uitkering van het UWV, 
AOW-gerechtigden zonder of met een klein aanvullend pensioen 
en zelfstandigen met een laag inkomen kunnen een aanvraag 
indienen bij het Serviceplein van de gemeente Alphen aan de Rijn. 
 
Eerder schreven we dat we ernaar streefden vanaf 1 mei de 
regeling open te stellen voor aanvragen. Omdat de automatische 
betaling vertraging hebben opgelopen schuift de datum voor het 
aanvragen op met ongeveer 2 weken. 

Zodra u kunt aanvragen, informeren wij u via onze website 
en Nieuwkoop Nieuws. U kunt dan lezen hoe en waar u de 
aanvraag kunt doen en wat de voorwaarden zijn.

ROBBERT-JAN VAN DUIJN 

BURGEMEESTER NIEUWKOOP
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De officiële bekendmakingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. Wilt u berichten over uw buurt van bijvoorbeeld 
omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten per e-mail ontvangen?  Meld u dan aan bij de e-mailservice van overheid.nl.

AANVRAGEN EVENEMENTEN & 
ACTIVITEITEN

Noorden
Simon van Capelweg 111- Beachsoccer 
Noorden 29-31 jul 
Noordse Dorpsweg - geluidhinder 25 jun 
Noorden, Noordse Dorp, Woerdense 
Verlaat
Huis-aan-huis verkoop 16 jun - 
Hervormde Gemeente Noorden 
Zevenhoven
Stationsweg 23 - loterij 25 mei - S.V. 
Zevenhoven
Hogedijk 33, Achterweg - Pink Panther 
feest 14 aug 
Nieuwveen en Ter Aar 
Reclameborden van 18 mei-1 jun - 
Anytime Fitness
Ter Aar 
Reclameborden 5 t/m 18 mei - opening 
Scapino
Bornstraat 11 - geluidhinder 9 jul 
Nieuwveen 
Dorpsstraat 5 - schenken alcohol 
24 jun - Dorpsstraatfeest 
Nieuwkoop
Bernhardlaan - Timmerdorp, 15-18 aug 
Beerstratenlaan 11 - geluidhinder 25 jun  

AFGEHANDELDE AANVRAGEN 
EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN
Nieuwkoop
Naast Churchilllaan 43 - 
BBQ event 2 jul + schenken alcohol
Noorden
Simon van Capelweg 52 - geluidhinder 
14 mei 
Gerberastraat 40 - overschrijden 1 jul 
geluidsnormen, en 25 jun t/m 2 jul 
verlichtingstijden 
Hele gemeente
Collecte Stichting Vrienden Hospicegroep 
van 17 t/m 22 okt  
Nieuwveen
Huis-aan-huis verkoop 7 apr 23 - S.V. 
Nicolaas Boys
Langeraar 
Langeraarseweg 86 - Pleinfeest 
Aeresteijn, 24 jun 
Korteraar
Korteraarseweg 66 - geluidhinder 2 jul 
Diverse kernen
Toertocht op de weg 3 jul Tour Utrecht
Zevenhoven
Reclameborden van 11 t/m 19 jun - 
Dorpsmarkt Dorpskerk Zevenhoven
Hele gemeente
Reclameborden van 4 jun t/m 3 jul - 
Kunstweken !Triggr 

VERKEERSBESLUITEN 
Verplaatsen gehandicaptenparkeerplaats 
Langeraarseweg bij nr 82, Langeraar  
gehandicaptenparkeerplaats 
Bruningsstraat bij nr. 7-9 Nieuwveen

MELDING ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUBEHEER    
Nieuwveen Huize Ursula - aanleg 
bodemenenergiesysteem
Nieuwveenseweg 44a Nieuwkoop – 
weghalen dieselolietank
 
SLOOPMELDINGEN
Nieuwkoop
Zuideinde 257 - verwijderen asbest
Nieuwveen
Nieuwveens Jaagpad 50 - sloop asbest 
plantenbakken en verwijderen asbest
Papenveer
Paradijsweg 6 - sloop kas
Ter Aar
Oostkanaalweg 54A - verwijderen asbest
Volsholstraat  4 en 6 - verwijderen 
asbest
Woerdense Verlaat
Hollandsekade 9 - verwijderen asbest 
platen

GEDOOGBESLUIT VERLEEND
Tijdelijk gedogen gebruik verschillende 
locaties voor noodopvang Oekraïense 
vluchtelingen 

ONTHEFFING 
VAARWEGENVERORDENING
Nieuwkoopse plassen - plaatsen vlotten 
2 jul t/m 28 aug 

AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING
Nieuwveen 
Ampèrestraat 5 - bouw bedrijfspand
Ampèrestraat kavel 11 - bouw 2 
bedrijfsunits
naast Ampèrestraat 16 - bouw 
bedrijfsverzamelgebouw
Kerkstraat 21 - wijzigen gevel en 
dakkapel
Nieuwveens Jaagpad 45A - bouw kas
Nieuwkoop
Noordenseweg 10 en 14 - samenvoegen 
woningen
Zuideinde 138 - vergroten 
recreatiewoning
Ter Aar
Kerkweg 79 - dempen sloot en 
compenseren
Oude Kerkpad 3 - dempen sloot
Papenveer

Paradijsweg 68 - plaatsen tunnelkas
Paradijsweg 14 - vervangen garagedeur
Tussen Paradijsweg 78 en 80 - 
vervangen tunnelkas naar glas
Langeraar 
Geerweg 16 - bouw woning
Landgoed Langeraar - plaatsen 
landhekken en bruggen
ten noorden Reigersbos 11 - aanleg 
weilanddepot
Woerdense Verlaat
Bosweg 1 - bouw bungalow woning
Nachtegaalspad 9 - wijzigen gevel
Zevenhoven
Park Zomerlust 35 - plaatsen veranda
Zuideinde 11A - bouw Tiny House
Zuideinde 24 - aanbrengen dakisolatie 

VERLENGING BESLISTERMIJN 
OMGEVINGSVERGUNNING 
Ampèrestraat 3 Nieuwveen - bouw 
opslagruimte, aanleg uitrit, plaatsen 
reclame
Hyacintlaan 27 Noorden - plaatsen 
dakopbouw 

AFGEHANDELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING
Nieuwkoop
Fuutstraat 20 - verlengen dakkapel
Wilgenlaan 22 - vervangen raam
Oranjelaan 8 - plaatsen nokverhoging
Papenveer
Paradijsweg 40 - renoveren/wijzigen 
woning
Paradijsweg 68 - plaatsen plastic 
tunnelkas
Ter Aar
Dr. A. Schweitzerstraat 49 - vergroten 
garage
Argonnepark - vervangen bruggen/
vlonders 
Agrarisch perceel bij Ringdijk 67 - aanleg 
tijdelijk baggerdepot
Vosholstraat 33 (nabij) - aanbrengen 
beschoeiing en dempen watergang
Woerdense Verlaat
Nachtegaalspad 9 - wijzigen gevel
Westveensekade 6A - vervangen 
brugdek en plaatsen hek
Nieuwveen
Nieuwveens Jaagpad 60 - aanleg 
steiger
Oude Nieuwveenseweg 48A - plaatsen 
schuifhek
Zevenhoven
Hogedijk 35 - vergunning met de 
activiteiten milieu, bouwen en afwijken

ACTIES TOEZICHT EN 
HANDHAVING
Weghalen bootwrakken voor 1 juni

BEKENDMAKINGEN IN HET KORT 
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KOM NAAR DE CULTUURBIJEENKOMST 
In onze gemeente zijn veel inwoners actief bezig met 
cultuur en culturele activiteiten. Soms als individu, vaak 
ook met een vereniging of club. Denk aan beeldende 
kunst, bouwkunst, erfgoed (musea, archieven, archeologie, 
monumentenzorg), dans, film, letteren, (pop)muziek, 
(muziek)theater en vormgeving. Om kunst en cultuur in de 
gemeente te ondersteunen en stimuleren gaan we hier 
beleid voor opstellen. Daarbij kunnen we uw ideeën en 
input goed gebruiken, denkt u met ons mee? 

Op donderdag 2 juni houden we een cultuurbijeenkomst. 
Tijdens deze bijeenkomst is er gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten, inspiratie op te doen, ideeën uit te wisselen 
en input te leveren voor het toekomstige cultuurbeleid. 
De bijeenkomst is in Theater Kaleidoskoop van 19.00 
tot 21.00 uur. U bent van harte welkom. U kunt zich 
per e-mail aanmelden via info@nieuwkoop.nl. Wilt u in 
de mail uw naam aangeven, indien van toepassing uw 
verenigingsnaam en met hoeveel personen u komt? 
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KLASSENWERK 
Met de coronapandemie op zijn retour zijn we blij dat alle 
scholen in onze gemeente weer ‘gewoon’ open zijn. In deze 
rubriek blikken de scholen terug op de coronaperiode, wat 
heeft het ze opgeleverd en hoe kijken zij naar de toekomst. 
Dit keer de Diamant uit Zevenhoven aan het woord. 

Sinds vorig jaar mei is De Diamant, samen met de 
kinderopvang van Stichting Kinderopvang Liemeer (SKL), 
gehuisvest in het IKC7hoven. Ook kinderopvang de Ark is 
onderdeel van het Integraal Kind Centrum (IKC). De Diamant 
is een Daltonschool. Op een Daltonschool leren kinderen 
met lef eigenaar te zijn van hun eigen leerproces en leven. 
Het welbevinden van de kinderen staat altijd voorop en de 
kinderen mogen binnen de Diamant best buiten de lijnen 
kleuren. 

Waar zijn jullie trots op?
We zijn trots op de sfeer in de school en de wijze 
waarop we samenwerken binnen de school en met 
de verschillende partners zoals de kinderopvang, de 
dorpsraad, de kinderen, de ouders en de inwoners uit de 
buurt. Sinds kort is er een nieuw project gestart vanuit de 
dorpsraad bij ons op school. Dit project heet ‘Jong ontmoet 
oud’. Oudere inwoners hebben kunnen aangeven wat 
zij graag willen leren van de kinderen en ook wat zijzelf 
aan de kinderen kunnen leren. Deze ouderen worden 
gekoppeld aan één van de kinderen van school. Zo is er 
een meneer die schaakles geeft aan één van de leerlingen. 
 
We zijn ook trots op de intensieve samenwerking met 
de twee kinderopvangorganisaties in Zevenhoven. Zo is 
er bijvoorbeeld kleuter/peuter gym, waarbij de peuters 
van SKL en de Ark mee doen en de kleuters van de onze 
school die motorisch nog iets achter lopen. Zo hebben zij 
een extra leuk beweegmoment in de week.

Hoe hebben jullie de afgelopen 2 jaar ervaren?
De coronatijd was voor de kinderen, ouders en ook voor de 
leerkrachten een lastige tijd. Met elkaar hebben we het er 
beste van gemaakt. Iedereen was flexibel en begripvol naar 
elkaar. Wanneer er een probleem was, werd er met elkaar 
snel een oplossing gevonden. 
 
In die coronatijd zijn we verhuisd naar het IKC. Dit was heel 

gek om dat ouders op dat moment niet met de kinderen 
mee naar binnen mochten. Door het maken van filmpjes 
en foto’s zijn de ouders zo goed mogelijk meegenomen 
in de ontwikkelingen van het nieuwe gebouw. Toen de 
coronamaatregelen wat minder streng waren hebben we 
een rondleiding voor de ouders georganiseerd. Het 
1 jarige bestaan van IKC7hoven gaan we groots vieren op 
13 mei. Dit doen we samen met de kinderen, ouders en het 
personeel van het IKC. 
 
Hoe kijken jullie naar de toekomst?
Het is fijn om te merken dat de school weer echt tot 
leven komt. Het bruist weer. En het Daltononderwijs 
komt echt op gang. Daltononderwijs is juist gericht op 
samenwerkingsvormen waarbij kinderen uit verschillende 
groepen samenwerken. Dit was tijdens corona niet of bijna 
niet mogelijk. Nu kan dit wel weer en dat is erg fijn!
 
De komende tijd ontstaan er vast nog meer mooie 
projecten en samenwerkingen. Daarbij staat de visie van 
het IKC centraal: ‘Wij geven kinderen samen de ruimte om 
samen te ontdekken, te leren en te spelen’.
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