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Werkzaamheden De raad maakt kennis
Hospice zoekt 
vrijwilliger

Elk jaar maken we een begroting. In die begroting staat wat we dat jaar denken uit te geven en wat er aan geld 
binnenkomt. Na afl oop van het jaar kijken we wat er daadwerkelijk is binnengekomen en uitgegeven. Een overzicht 
daarvan staat in de jaarstukken. Op deze pagina’s blikken we terug op de fi nanciën in 2021. Het totale fi nanciële 
overzicht van de jaarstukken 2021 kunt u bekijken op nieuwkoop.jaarverslag-2021.nl.

In 2021 hielden we over
3,2 miljoen euro.

Terugblik op 2021
Vorig jaar hielden we 3,2 miljoen euro over. Meer dan de helft ervan komt vanuit de resultaten van onze grond-
exploitaties. Dat resultaat wisselt per jaar en vormt geen structureel geld. Ook het overige resultaat is ‘incidenteel’ 
geld en dat betekent dat we dit eenmalig extra hebben ontvangen. Om onze fi nanciën de komende jaren, waarin 
de kosten gaan toenemen, goed op orde te houden hebben we eigenlĳ k structureel meer inkomsten nodig. 

In onze begroting voor 2021 hielden we rekening met 
een bedrag vanuit het Rĳ k. In de loop van het jaar 
kregen we extra eenmalig geld vanuit het rĳ k voor 
specifi eke taken. Door corona hebben we bepaalde, 
geplande uitgaven (nog) niet kunnen uitvoeren. Deze 
bedragen gaan mee naar 2022, zodat we ze alsnog 
voor het juiste doel kunnen inzetten. Uiteraard gaat het 
bedrag dat we niet direct inzetten naar de reserve om 
toekomstige uitgaven in onze gemeente te kunnen 
fi nancieren.   

Ik ben tevreden met het resultaat. De komen-
de jaren blĳ ven spannend op fi nancieel gebied. 
Hopelĳ k wordt snel bekend wat we structureel van-
uit het Rĳ k krĳ gen. In ieder geval kunnen we het posi-
tieve resultaat van 2021 daarbĳ  goed gebruiken en doen 
we onze uiterste best om de komende jaren de inkom-
sten en uitgaven zo goed mogelĳ k in balans te houden. 

Antoinette Ingwersen
wethouder fi nanciën

Andere belangrijke stappen 
in 2021 
•  De oplevering van het eerste gasloze bedrijventerrein 

Schoterhoek II. Inmiddels wordt er volop gebouwd.  
•  Speeltuin De Zudde in Nieuwkoop werd opgeknapt 

in samenspraak met de wijk.
•  We vernieuwden onze website www.nieuwkoop.nl en 

zijn gestart op Instagram. 
•  Vanaf oktober werken we zaakgericht. Dit zorgt ervoor 

dat we onze inwoners sneller kunnen helpen.  
•  We lanceerden de website 

www.nieuwkoopsportencultuur.nl. 
•  Naast het nieuwe IKC in Ter Aar is een Tiny Forest 

aangelegd. 
•  We plaatsten 2 actieve beweegplekken in Ter Aar 

en Nieuwveen.

In 2021….
•  behaalden we het keurmerk Veilig en Schoon voor zwembad De Wel.
•  voltrokken we 70 huwelijken en registreerden we 58 partnerschappen.
•  hebben inwoners voor bijna 28 miljoen euro met omgevingsvergunningen gebouwd en verbouwd.
•  werkten we met 4 gecertifi ceerde energiecoaches en er zijn 48 energiescans uitgevoerd bij bedrijven.
•  hebben zeker 2650 woningeigenaren een duurzaamheidsvoucher ingewisseld.
•  verleenden we aan 135 verenigingen en stichtingen subsidie voor de organisatie van activiteiten.

Robbert-Jan van Duijn 

“Ook 2021 was een corona-
jaar, met de bĳ behorende 
zorgen. Hoewel we corona 
behoorlĳ k zat waren, stonden 
we ook in 2021 weer voor 
elkaar klaar. Als gemeente 
probeerden we onze inwo-
ners, verenigingen en onder-
nemers zo goed mogelĳ k te 
helpen. En daarin gaan we 
sinds 2021 nog een stapje 
verder. Inwoners die echt niet 
meer weten waar ze terecht 
kunnen met hun vraag, 
kunnen terecht bĳ  Loket-1. 
Samen kĳ ken we dan naar de 
vraag en gaan we op zoek 
naar een oplossing!“ 

Antoinette Ingwersen 

“In 2021 werkten we verder 
aan ons gemeentelĳ k Verkeer- 
en vervoersplan. Zo maakten 
we verschillende oversteek-
plaatsen in de gemeente 
extra veilig. Met onze aanpak 
‘wĳ kgericht werken’ knapten 
we de openbare ruimte in De 
Kuil in Noorden en de Voge-
lenbuurt in Ter Aar op. Ook 
ondersteunden we vanuit 
Nieuwkoop Herstelt vele 
initiatieven vanuit de samenle-
ving om verbinding en samen-
werking na de coronacrisis te 
stimuleren.”

Guus Elkhuizen 

In mĳ n laatste volle jaar als 
wethouder heb ik me ingezet 
voor het doelgroepenbeleid: 
het bouwen en bereikbaar 
maken van de juiste woning, 
voor de juiste doelgroep, op 
de juiste plek. Dat doen we 
onder andere in het project 
Buytewech-Noord, waar we in 
2021 mooie stappen hebben 
gezet richting de daadwerkelĳ -
ke bouw. Met de uitbreiding 
van team Woningbouw gaan 
we op volle kracht vooruit om 
het bouwen van woningen in 
onze gemeente te versnellen. 

Gerben van Duin 

“In 2021 openden we zowel 
IKC 7Hoven als IKC De Vaart! 
Mooie mĳ lpalen en goede 
voorbeelden voor de IKC’s die 
op de planning staan. Zo’n 
40 vrĳ willigers zĳ n gestart met 
welzĳ nsbezoeken aan inwo-
ners van 75+. Dat leverde al 
veel mooie en waardevolle 
gesprekken op. Ook ben ik 
trots op ons gezondheidsbe-
leid ‘Goed leven in Nieuw-
koop’ waarmee we inwoners 
blĳ ven stimuleren hun leven 
zo gezond mogelĳ k in te 
richten.” 

Wat hebben we in 2021 gedaan?
In 2021 werkten we verder aan het collegeprogramma Verbinden, Vertrouwen, Vooruitgaan. 
Op deze pagina vertellen we over de projecten en plannen waar we in 2021 onder andere aan 
werkten. Voor alle informatie over onze projecten en plannen kijkt u op www.nieuwkoop.nl.  
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COLLEGEPROGRAMMA

Verbinden, Vertrouwen, 
Vooruitgaan.

Met de jaarstukken legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over de inkomsten en uitgaven in 2021. 
De gemeenteraad bespreekt de jaarstukken op dinsdagavond 14 juni met de accountant. Op donderdagavond 16 juni 
verantwoordt het college zich (inhoudelijk en fi nancieel) aan de gemeenteraad en inwoners over het gevoerde beleid. 
De raad neemt donderdagavond 30 juni een besluit over de jaarstukken. Kijk live mee via www.raadnieuwkoop.nl.

Totale uitgaven 2021
85,8 miljoen euro

Totale inkomsten 2021
89 miljoen euro

Gemeente Nieuwkoop 
TERUGBLIK FINANCIËN 2021 
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Financiën Varen Energiecoaches

82 5 83 6

SCOOTMOBIELDAG OP 5 SEPTEMBER
De scootmobieldag is dit jaar op 
maandag 5 september in en bij het 
gemeentehuis te Nieuwveen. Door de 
coronamaatregelen is het alweer een 
tijdje geleden dat dit evenement werd 
gehouden. Als u sinds kort gebruik 
maakt van een scootmobiel of u bent 
onzeker over het gebruik van een 
dergelijk voertuig, kunt u tijdens deze 
training de puntjes op de i zetten. Na 
een deel theorie volgt een praktijkdeel 
waarin u met begeleiding buiten op het 
parkeerterrein wat oefeningen doet.

Wat mag wel en wat mag niet
Vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland 
(VVN) begeleiden de training en leggen 
onder andere uit waar u als berijder van 

een scootmobiel mee te maken krijgt. 
Wat mag wel en wat niet? Ook geven ze 
handige tips. 

Aanmelden
Na het theorie- en praktijkdeel volgt 
een lunch en ’s middags is er voor de 
gevorderden de mogelijkheid om een 
tocht te rijden, maar ook ruimte voor 
individuele begeleiding tijdens een kort 
ritje. De kosten voor deelname bedragen 
12,50 euro p.p. Voor aanmelding en het 
opvragen van meer informatie kunt u 
terecht bij Anneke Rothuizen van het 
Platform Gehandicapten & Senioren in 
Nieuwkoop (PGSN), telefoonnummer 
0172 408001. Een mailtje sturen mag 
ook: anneke.rothuizen@gmail.com.

MAAI MEI NIET

In mei maaiden we op diverse plekken, 
waar mogelijk, de gazons binnen de 
bebouwde kom niet. Dit deden we zodat 
er meer bloemen bloeien en insecten in 
het vroege voorjaar voldoende te eten 
hebben. Op veel plekken is een bloemrijk 
resultaat ontstaan, waar hopelijk ook u 

van heeft genoten! De bermen werden 
in mei wel voor een deel gemaaid. De 
ene kant van de berm maaien we in het 
voorjaar (mei), zodat deze in de zomer 
in bloei staat. De andere kant maaien 
we niet, zodat er in het voorjaar (mei) 
bloemen zijn. Dit doen we, zodat het 
grootste deel van het jaar er voldoende 
voedsel is voor insecten, zoals kevers, 
vlinders en bijen. 
 
Welk gazon moeten we volgend jaar in 
mei niet maaien? Geef uw locatie door 
via info@nieuwkoop.nl. Wij beoordelen 
vervolgens of de locatie geschikt is als 
Maai Mei Niet locatie voor 2023.

BRUGGEN 
ARGONNEPARK
In de week van 13 juni vervangt firma 
Haasnoot bijna alle bruggen en vlonders 
in het Argonnepark in Ter Aar. De brug 
bij Hoogerheidestraat 126 en die bij 
de Argonnestraat (nabij de Scouting) 
worden ook vervangen. Het park is 
hierdoor een aantal dagen minder 
toegankelijk. 

De doorgaande route naar de 
Westkanaalweg is enige tijd afgesloten 
om de brug bij de Scouting te 
vervangen. De alternatieve route is de 
fietsstraat langs het IKC De Vaart.
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OPHOGEN DIJK IN ZEVENHOVEN
Om ervoor te zorgen dat u ook in de 
toekomst droge voeten houdt hogen we 
samen met het hoogheemraadschap 
Rijnland de dijk aan de Dorpsstraat, 
Noordeinde en Liemeer in Zevenhoven 
en Noordeinde op. De dijk is door 
bodemdaling de afgelopen jaren gezakt en 
wordt over de hele lengte opgehoogd en 
verstevigd. Naast de dijk is ook de weg die 
over de dijk loopt aan vervanging toe. Door 
het één met het ander te combineren, is 
er minder overlast voor omwonenden en 
besparen we kosten. 

Het ontwerp
Tijdens de inloopavond 21 april, toonden 
we het voorlopig ontwerp en konden 
inwoners op het ontwerp reageren. Deze 
input nemen we daar waar mogelijk mee 
bij het maken van het definitieve ontwerp 
dat na de zomer klaar is. 

Van 50 naar 30
Op de bestaande weg mag nu binnen 
de bebouwde kom van Noordeinde en 
Zevenhoven nog 50 kilometer per uur 
worden gereden. Om de verkeersveiligheid 
te verbeteren is dit in het nieuwe ontwerp 
aangepast naar 30 kilometer per uur. 

De weg richten we ook zo in zodat de 
inrichting past bij de snelheid. Iedere 70 
tot 120 meter komt er een schijndrempel 
op de kruising. Wij hebben bewust voor 
schijndrempels gekozen om eventueel 
trillings-overlast zoveel mogelijk te 
voorkomen. Deze drempels wekken wel 
de suggestie van een drempel, maar 
hebben een minimaal hoogteverschil 
met de bestaande weg. De bestaande 
versmallingen in het 30 km gebied blijven 
behouden. Verder vervangen we het asfalt 
door klinkers. Dit zorgt ervoor dat de weg 
de uitstraling krijgt van een 30 kilometer 
gebied. Verkeersdeelnemers passen dan 
bewust of onbewust hun snelheid aan. 

Trillingen
Een dijk is eigenlijk constant in beweging 
en verzakkingen van de ondergrond, denk 
aan kuilen, maar ook aan ongelijk wegdek, 
kunnen ongeacht de verharding voor 
trillingen zorgen. Om dit zoveel mogelijk te 
voorkomen is er een technisch ontwerp 
gemaakt voor de fundering. Dit zorgt 
ervoor dat de wegdekking beter blijft liggen 
en er minder kuilen en hoogteverschillen 
ontstaan. Wat automatisch ook zorgt voor 
minder trillingen.

 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)

21 juni masterclass voor 
bedrijven over internet of things; 
next level internetgebruik waarbij 
data verzameld en geanalyseerd 
worden van apparaten via sensoren 
en meetapparatuur. Soms goedkope 
toepassingen met een groot effect. 
Aanmelden voor de masterclass 
kan via boostyourdigitalbusiness.nl/
masterclasses. Deelnemende bedrijven 
kunnen een voucher aanvragen tot 1500 
euro per bedrijf. Met de voucher kunnen 
ondernemers een expert inschakelen voor 
ondersteuning bij digitalisering.

ASFALTONDERHOUD OP DIVERSE PLEKKEN
In juni voert aannemer D. van der Steen 
B.V. diverse asfalteringswerkzaamheden 
uit om ervoor te zorgen dat alles er 
weer netjes bij ligt. De ene keer is er 
een afsluiting nodig, soms is er alleen 
verkeershinder. 

Nachtafsluiting rotonde Kennedylaan/
Churchilllaan in Nieuwkoop
De rotonde krijgt in de nacht van 
woensdag 29 juni op donderdag 30 juni 
nieuw asfalt. Van 21.00 uur ’s avonds 
tot ’s morgens uiterlijk 06.00 uur is de 
rotonde afgesloten voor al het verkeer. 

Hogedijk in Nieuwkoop
Dit voetpad/fietspad, tussen de Kolfbaan 
en de Kennedylaan, is afgesloten op 
woensdag 8 en donderdag 9 juni. 
Voetgangers en fietsers worden omgeleid 
via de Achterweg. 

Hogedijk in Korteraar 
Hier wordt gewerkt van dinsdag 7 juni 

tot en met dinsdag 17 juni. De weg is 
dan helemaal afgesloten. Voetgangers 
en fietsers worden omgeleid via de 
Korteraarseweg. 

Jonge Zevenhovenseweg in 
Zevenhoven
Van woensdag 8 juni tot en met vrijdag 
10 juni is de weg helemaal afgesloten 
(ook voor fietsers en voetgangers). 

Verkeershinder ‘s nachts
In de nacht van 29 juni op 30 juni is er op 
diverse locaties verkeershinder. 

De weg is vaak niet helemaal afgesloten 
en verkeer wordt om en om langs de 
werkzaamheden geleid. Er wordt onder 
andere gewerkt op de:
• Jonge Zevenhovenseweg in 

Zevenhoven
• Stationsweg (buiten de bebouwde 

kom) in Zevenhoven
• Zevenhovenseweg in Ter Aar
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UP-TO-DATE BLIJVEN 
Kijk regelmatig op www.raadnieuwkoop.nl voor de actuele agenda van de gemeenteraad.

NIEUWS 
UIT DE 
RAAD

MENINGSVORMENDE RAAD 9 JUNI - BESLUITVORMEND 23 JUNI
Op donderdagavond 9 juni om 20.00 uur zijn er twee 
meningsvormende raden (aangekondigd in de vorige Nieuwkoop 
Nieuws). In deze vergadering worden nog geen besluiten 
genomen over deze stukken; dat gebeurt 23 juni 2022 in de 
besluitvormende raadsvergadering. 

De raadsleden stellen vragen bij de onderwerpen, wisselen 
meningen uit en verzamelen argumenten. Naast de gebruikelijke 
agendapunten zoals opening, vaststellen agenda en dergelijke 
staan de volgende onderwerpen op de conceptagenda’s:
• Bestemmingsplan Teylerspark fase 2
• Grondexploitatie Teylerspark fase 2
• Bestemmingsplan Tochtpad Noordeinde
• Grondexploitatie Tochtpad Noordeinde
• Bestemmingsplan Blokland 41/41A, Nieuwveen

• 1e Herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied
• Diverse kredieten voor versnellen woningbouw
• Verhogen maximale starterslening
• 1e Wijziging Verordening Regeling Reductie Energiegebruik 

Woningen
• Begroting Hecht Hollands Midden 
• ICT Beheerplan 2023-2026
• Begroting Holland Rijnland
• Begroting Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing 

en Waardebepaling
• Begroting Omgevingsdienst West-Holland
• Actualisatie grondexploitaties

Wilt u de agenda en de vergaderstukken inzien, wilt u inspreken 
of meekijken kijk dan op www.raadnieuwkoop.nl.

BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 13 JUNI 
Op maandagavond 13 juni om 20.00 uur is er een extra 
Besluitvormende raadsvergadering; dit is onder voorbehoud 
dat er op dat moment een coalitieakkoord is. 

Na de gemeenteraadsverkiezing in maart zijn de 
nieuwe raadsleden geïnstalleerd op 30 maart en zijn er 
coalitieonderhandelingen gestart. In de gemeentepolitiek is 
de coalitie een samenwerking tussen verschillende politieke 
partijen. Zij hebben meestal een meerderheid in de raad. 

Na de verkiezingen bekijken de politieke partijen onderling wie 
er samen de bestuurscoalitie kunnen vormen. SBN, VVD en CDA 
werkten, na de verkiezingen, aan een coalitieakkoord dat zij 
naar verwachting 13 juni aan de raad kunnen aanbieden. Als 
dat zo is kunnen er ook nieuwe wethouders worden benoemd 
(en wordt afscheid genomen van de oude wethouders). Als er 
wethouders benoemd worden die nu raadslid zijn dan moeten 
er ook weer nieuwe raadsleden komen om de raad weer 
voltallig (met 21 raadsleden) te laten zijn.

De nieuwe gemeenteraad startte op 30 maart 2022 en werkt zich in; zo maakte de raad onder andere kennis met 
Natuurmonumenten en met de ambtelijke organisatie. Ook bracht de raad een bezoek aan de toren op het Reghthuysplein 

en hield een motie-markt. 
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Elk jaar maken we een begroting. In die begroting staat wat we dat jaar denken uit te geven en wat er aan geld 
binnenkomt. Na afl oop van het jaar kijken we wat er daadwerkelijk is binnengekomen en uitgegeven. Een overzicht 
daarvan staat in de jaarstukken. Op deze pagina’s blikken we terug op de fi nanciën in 2021. Het totale fi nanciële 
overzicht van de jaarstukken 2021 kunt u bekijken op nieuwkoop.jaarverslag-2021.nl.

In 2021 hielden we over
3,2 miljoen euro.

Terugblik op 2021
Vorig jaar hielden we 3,2 miljoen euro over. Meer dan de helft ervan komt vanuit de resultaten van onze grond-
exploitaties. Dat resultaat wisselt per jaar en vormt geen structureel geld. Ook het overige resultaat is ‘incidenteel’ 
geld en dat betekent dat we dit eenmalig extra hebben ontvangen. Om onze fi nanciën de komende jaren, waarin 
de kosten gaan toenemen, goed op orde te houden hebben we eigenlĳ k structureel meer inkomsten nodig. 

In onze begroting voor 2021 hielden we rekening met 
een bedrag vanuit het Rĳ k. In de loop van het jaar 
kregen we extra eenmalig geld vanuit het rĳ k voor 
specifi eke taken. Door corona hebben we bepaalde, 
geplande uitgaven (nog) niet kunnen uitvoeren. Deze 
bedragen gaan mee naar 2022, zodat we ze alsnog 
voor het juiste doel kunnen inzetten. Uiteraard gaat het 
bedrag dat we niet direct inzetten naar de reserve om 
toekomstige uitgaven in onze gemeente te kunnen 
fi nancieren.   

Ik ben tevreden met het resultaat. De komen-
de jaren blĳ ven spannend op fi nancieel gebied. 
Hopelĳ k wordt snel bekend wat we structureel van-
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we onze uiterste best om de komende jaren de inkom-
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“In 2021 werkten we verder 
aan ons gemeentelĳ k Verkeer- 
en vervoersplan. Zo maakten 
we verschillende oversteek-
plaatsen in de gemeente 
extra veilig. Met onze aanpak 
‘wĳ kgericht werken’ knapten 
we de openbare ruimte in De 
Kuil in Noorden en de Voge-
lenbuurt in Ter Aar op. Ook 
ondersteunden we vanuit 
Nieuwkoop Herstelt vele 
initiatieven vanuit de samenle-
ving om verbinding en samen-
werking na de coronacrisis te 
stimuleren.”

Guus Elkhuizen 

In mĳ n laatste volle jaar als 
wethouder heb ik me ingezet 
voor het doelgroepenbeleid: 
het bouwen en bereikbaar 
maken van de juiste woning, 
voor de juiste doelgroep, op 
de juiste plek. Dat doen we 
onder andere in het project 
Buytewech-Noord, waar we in 
2021 mooie stappen hebben 
gezet richting de daadwerkelĳ -
ke bouw. Met de uitbreiding 
van team Woningbouw gaan 
we op volle kracht vooruit om 
het bouwen van woningen in 
onze gemeente te versnellen. 

Gerben van Duin 

“In 2021 openden we zowel 
IKC 7Hoven als IKC De Vaart! 
Mooie mĳ lpalen en goede 
voorbeelden voor de IKC’s die 
op de planning staan. Zo’n 
40 vrĳ willigers zĳ n gestart met 
welzĳ nsbezoeken aan inwo-
ners van 75+. Dat leverde al 
veel mooie en waardevolle 
gesprekken op. Ook ben ik 
trots op ons gezondheidsbe-
leid ‘Goed leven in Nieuw-
koop’ waarmee we inwoners 
blĳ ven stimuleren hun leven 
zo gezond mogelĳ k in te 
richten.” 

Wat hebben we in 2021 gedaan?
In 2021 werkten we verder aan het collegeprogramma Verbinden, Vertrouwen, Vooruitgaan. 
Op deze pagina vertellen we over de projecten en plannen waar we in 2021 onder andere aan 
werkten. Voor alle informatie over onze projecten en plannen kijkt u op www.nieuwkoop.nl.  
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COLLEGEPROGRAMMA

Verbinden, Vertrouwen, 
Vooruitgaan.

Met de jaarstukken legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over de inkomsten en uitgaven in 2021. 
De gemeenteraad bespreekt de jaarstukken op dinsdagavond 14 juni met de accountant. Op donderdagavond 16 juni 
verantwoordt het college zich (inhoudelijk en fi nancieel) aan de gemeenteraad en inwoners over het gevoerde beleid. 
De raad neemt donderdagavond 30 juni een besluit over de jaarstukken. Kijk live mee via www.raadnieuwkoop.nl.

Totale uitgaven 2021
85,8 miljoen euro

Totale inkomsten 2021
89 miljoen euro

Gemeente Nieuwkoop 
TERUGBLIK FINANCIËN 2021 
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Elk jaar maken we een begroting. In die begroting staat wat we dat jaar denken uit te geven en wat er aan geld 
binnenkomt. Na afl oop van het jaar kijken we wat er daadwerkelijk is binnengekomen en uitgegeven. Een overzicht 
daarvan staat in de jaarstukken. Op deze pagina’s blikken we terug op de fi nanciën in 2021. Het totale fi nanciële 
overzicht van de jaarstukken 2021 kunt u bekijken op nieuwkoop.jaarverslag-2021.nl.

In 2021 hielden we over
3,2 miljoen euro.

Terugblik op 2021
Vorig jaar hielden we 3,2 miljoen euro over. Meer dan de helft ervan komt vanuit de resultaten van onze grond-
exploitaties. Dat resultaat wisselt per jaar en vormt geen structureel geld. Ook het overige resultaat is ‘incidenteel’ 
geld en dat betekent dat we dit eenmalig extra hebben ontvangen. Om onze fi nanciën de komende jaren, waarin 
de kosten gaan toenemen, goed op orde te houden hebben we eigenlĳ k structureel meer inkomsten nodig. 

In onze begroting voor 2021 hielden we rekening met 
een bedrag vanuit het Rĳ k. In de loop van het jaar 
kregen we extra eenmalig geld vanuit het rĳ k voor 
specifi eke taken. Door corona hebben we bepaalde, 
geplande uitgaven (nog) niet kunnen uitvoeren. Deze 
bedragen gaan mee naar 2022, zodat we ze alsnog 
voor het juiste doel kunnen inzetten. Uiteraard gaat het 
bedrag dat we niet direct inzetten naar de reserve om 
toekomstige uitgaven in onze gemeente te kunnen 
fi nancieren.   

Ik ben tevreden met het resultaat. De komen-
de jaren blĳ ven spannend op fi nancieel gebied. 
Hopelĳ k wordt snel bekend wat we structureel van-
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wethouder fi nanciën
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gesprekken op. Ook ben ik 
trots op ons gezondheidsbe-
leid ‘Goed leven in Nieuw-
koop’ waarmee we inwoners 
blĳ ven stimuleren hun leven 
zo gezond mogelĳ k in te 
richten.” 

Wat hebben we in 2021 gedaan?
In 2021 werkten we verder aan het collegeprogramma Verbinden, Vertrouwen, Vooruitgaan. 
Op deze pagina vertellen we over de projecten en plannen waar we in 2021 onder andere aan 
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DAGJE UIT MET EEN LAAG 
INKOMEN
Voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen in onze 
gemeente stellen Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden en 
de gemeente een dagje uit beschikbaar. Dit jaar kunnen de 
kinderen naar Avifauna, Vue Cinema, Ballorig (Alphen aan den 
Rijn) of Naturalis (Leiden).  

Een laag inkomen is een (gezamenlijk) netto- inkomen dat niet 
hoger is dan: 
• € 1.777 netto per maand voor een echtpaar 
• € 1.493 netto per maand voor een alleenstaande ouder. 
(Deze bedragen zijn een richtlijn. U kunt hier geen rechten aan 
ontlenen.) 

Kinderen kunnen zelf kiezen waar ze naartoe willen. Bij alle 
activiteiten krijgen zij, indien nodig, een buskaartje van Arriva. 
Ook de ouders krijgen bij een toekenning een toegangskaartje 
en een buskaartje. Zo kan het hele gezin genieten van het 
dagje uit. Het is mogelijk om voor de jonge kinderen in uw 
gezin kaartjes voor Avifauna en voor de oudere kinderen 
kaartjes voor de bioscoop aan te vragen.  
Woont u in de gemeente Nieuwkoop, zijn uw kinderen jonger 
dan 18 jaar en heeft u een laag inkomen? Vraag dan een 
dagje uit aan via Stichting Leergeld. Aanvragen kan t/m 15 
september 2022. De kaartjes zijn geldig t/m 31 december 
2022. Ga voor meer informatie en het indienen van een 
aanvraag naar www.elkkinddoetmee.nl, kies voor Nieuwkoop 
en vervolgens voor Dagje uit.

OVERZICHT SPORT & 
CULTUUR 
In onze gemeente werken we met een lokaal sportakkoord. 
Vanuit dat sportakkoord bleek er behoefte aan een 
website met een totaaloverzicht van het sport- en 
cultuuraanbod in onze gemeente. Dat is de website 
www.nieuwkoopsportencultuur.nl geworden. Op deze website 
is via een digitale kaart direct te zien welk aanbod er in 
de buurt is of waar de verschillende activiteiten worden 
aangeboden. Ook kan iedere aanbieder zelf activiteiten 
plaatsen voor elke doelgroep van elke leeftijdscategorie. 
Daarnaast maken we jaarlijks voor kinderen van de basisschool 
een boekje met leuke creatieve of sportieve activiteiten.
 
Toekomstbestendig sporten
Voor alle aanbieders van binnensporten was er op 
21 april 2022 een eerste netwerkbijeenkomst. Tijdens 
deze bijeenkomst stond de toekomstbestendigheid van 
binnensporten centraal. Naast een woordje van adviseur 
lokale sport Gert-Jan Klop en sportwethouder Gerben 
van Duin was er vooral ruimte voor interactie tussen de 
voorzitters van de verschillende verenigingen. Dat werd 
door de aanbieders als zeer positief ervaren. Zij spraken 
met elkaar onder andere over de accommodaties, maar ook 
over hulp bij vrijwilligersbeleid, pedagogisch handelen van 
de trainer en modern besturen. Die hulp is via de services 
uit het sportakkoord vaak kosteloos beschikbaar. Neem 
contact op met Marcel Plasmeijer voor een aanvraag of 
meer informatie via m.plasmeijer@nieuwkoop.nl. Eind juni is er 
opnieuw een netwerkbijeenkomst voor alle sportorganisaties. 
De uitnodigingen hiervoor volgen. Verenigingen die zelf iets 
willen organiseren of opzetten binnen de thema’s van het 
sportakkoord kunnen ook contact opnemen met Marcel 
Plasmeijer.

HOSPICEGROEP ZOEKT 
ZORGVRIJWILLIGERS 

De Hospicegroep Alphen aan den 
Rijn Nieuwkoop is op zoek naar 
nieuwe zorgvrijwilligers voor de 
locatie Nieuwkoop. Woont u, of 
kent u iemand, in de omgeving 
van Nieuwkoop en bent u op zoek 
naar betekenisvol vrijwilligerswerk waarmee u echt het verschil 
kunt maken? Neem dan een kijkje op www.dehospicegroep.nl. 
Daar staat meer informatie over het mooie vrijwilligerswerk 
en kunt u zich aanmelden. Aanmelden mag ook telefonisch 
via telefoonnummer 0172 573040. Daarna volgt een 
kennismakingsgesprek en in oktober een introductiecursus. 
 
De Hospicegroep Alphen aan den Rijn Nieuwkoop biedt 
vrijwillige, aanvullende zorg in de laatste levensfase. Waar 
mogelijk thuis, maar indien gewenst ook in één van beide 
hospicewoningen (Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop). Met 
persoonlijke aandacht en liefdevolle zorg geven zij mensen 
letterlijk en figuurlijk de ruimte om afscheid te nemen, in een 
vertrouwde omgeving en op hun eigen manier.

Steunpunt Mantelzorg van TOM in de buurt verzorgde 25 mei 
een uitje voor mantelzorgers uit Nieuwkoop en Alphen aan 
den Rijn. De mantelzorgers genoten van een vaartocht langs 
de kwekerijen van Boskoop. Ook het bezoek aan de Japanse 
tuin bij kwekerij Esveld en Theetuin Yume vielen in de smaak.
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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

Nieuwkoop
Reghthuysplein - Country festival, 
13-14 aug 
Reclameborden 13 mei t/m 30 sep - 
aanpassen Reghthuysplein
Noorden-Nieuwkoop 
Otterloop 24 sep
Woerdense Verlaat
Bosweg - standplaats recreatieve 
producten 
Langeraar 
Langeraarseweg, braderie 10 sep 
Zevenhoven
Dorpsstraat 12 - Dorpsmarkt 18 jun 
Plantsoen - Kinder Vakantieweek 
15-18 aug 
Ter Aar 
Taptoe Ter Aar 25 jun - diverse wegen
Kerkweg/Oostkanaalweg/Veldweg - 
geluidhinder 15 aug t/m 16 sep 
Aalscholverlaan - geluidhinder 25 jun 
Nieuwveen
Ampèrestraat 2 - geluidhinder 23 jun 
Hele gemeente 
Toertocht HomeRide2022 26 jun 

BESLUITEN EVENEMENTEN EN 
ACTIVITEITEN

Woerdense Verlaat
Lange Meentweg Playtime 2 jul + schenken 
alcohol 
Nieuwkoop
Reghthuysplein -Expositie Hollands 
Waterlinie 1jun t/m 1 aug
Diverse wegen 12 jun Triathlon + schenken 
alcohol
Dorpsstraat 117 - overschrijden geluidsnorm, 
11 jun
Dorpsstraat 62 - overschrijden geluidsnorm 
11 en 18 jun
Reghthuysplein 10 - overschrijden 
geluidsnorm 11 jun
Ter Aar
Lindenplein - 4 jun verzorgen ontbijt aan 
klanten
Zevenhoven
Stationsweg 21 - overschrijden 
verlichtingstijden 13 t/m 18 jun

BESLUIT NUMMERAANDUIDING 
Nieuwkoop, Grendel 28 t/m 58

BELEIDSREGELS 
éénmalige energietoeslag 2022

VOORGENOMEN OPNAME 
VERTREK (BRP)

de heer Bart van Eijk, Nieuwveen
de heer Hirlal, Noorden
mevrouw Nazima Karamali, Ter Aar

VERKEERSBESLUITEN  
Meerkoet 45 Noorden - reserveren 2 
parkeerplaatsen voor opladen elektrische 
voertuigen en besluit 4 plaatsen ingetrokken

ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER 
Ampèrestraat B2388 Nieuwveen - 
bouwbedrijf

BESTEMMINGSPLANNEN
Ontwerp bestemmingsplan ‘Nieuwveens 
Jaagpad 12a, Nieuwveen’
Vastgesteld bestemmingsplan Bosweg 1A, 
Woerdense Verlaat

SLOOPMELDINGEN
Nieuwkoop
Kastanjelaan 14 - verwijderen asbest
Zuideinde 118 - verwijderen asbest
Papenveer
Paradijsweg 20A - Slopen kassen
Ter Aar
Bosveen 12 - inleveren asbest
Woerdense Verlaat
Uitweg 10 - verwijderen glasopstanden, 
kasinstallaties en schuur
In de Maalderij 3 - verwijderen asbest
Zevenhoven
Dorpsstraat 77 - slopen woning

MELDINGEN BRANDVEILIG GEBRUIK
Zuideinde 62A Nieuwkoop

AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

Langeraar 
Langeraarseweg 21 - plaatsen hekwerk
Geerweg 10C - vervangen fietsbrug
Langeraarseweg 3A - plaatsen hybride 
waterpomp
Korteraar
Korteraarseweg 46C - wijzigen dakvlak en 
kozijnen
Korteraarseweg 46D - aanbouw woning en 
vervangen kozijnen
Papenveer
Nabij Paradijsweg 40 - bouw woning met 
aanbouw
Nabij Smidskade 9A - plaatsen steiger
Paradijsweg nabij 68 - plaatsen noodwoning
Ter Aar
Oostkanaalweg 30C - bouw woning met 
berging
Nieuwkoop
De Regenboog 70 - plaatsen dakkapel
Lindelaan 2A - plaatsen handelsreclame
Meeuwenlaan 7 - verhogen dak/nok
Nieuwveenseweg 23 - wijzigen bestemming 
bedrijfswoning naar wonen
Nieuwveenseweg 29A - plaatsen tijdelijke 
handelsreclame
Nieuwveenseweg 48 - uitbreiden 
bedrijfspand
Rotonde N231 nabij Industrieweg - 
aansluiting wijk op rotonde
Zuideinde 33 - restauratie deuren, kozijnen
Noorden
Voorweg 6 - realiseren overkapping
Nieuwveen
Muggenlaan 14 - vervangen waterleiding
Schoterpark 35 - realiseren aanbouw en 
garage
Waterlelie 17 - bouw woonhuis

Zevenhoven 
Tussen Kade 1 en 3 - aanleg betonplaten
Dorpsstraat 77- bouw twee onder een kap 
woning

VOORGENOMEN AFWIJKING 
BESTEMMINGSPLAN 

Diverse percelen tussen Meije 42 en 
190 te Nieuwkoop - natuurherstel en 
ontwikkelmaatregelen Meijegraslanden voor 
Natura 2000 

VERLENGING BESLISTERMIJN 
OMGEVINGSVERGUNNING

Ampèrestraat 26-26A - bouw 2 bedrijfsunits
Lotusbloem 7 Nieuwveen - wijzigen 
fundering 
Smidskade 2 Ter Aar - legaliseren vlonder, 
lantaarn, plantenbak en tuinmeubilair
Smidskade 2A Ter Aar - legalisering vlonder

AFGEHANDELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

Nieuwkoop
Achttienkavels 7 - aanleggen elektra
Noordenseweg 10 - samenvoegen 2 
woningen
Windhaak 24 - uitbreiden woning
Naast Grendel nr. 26 - bouw 16 
appartementen
Nieuwveen
Blokland 41 - verbouw stal naar B&B - 
ingetrokken
Ampèrestraat 3 - bouw opslagruimte, aanleg 
in- uitrit en plaatsen handelsreclame
Papenveer
Paradijsweg 14 - vervangen garagedeur
Oostkanaalweg 3A-1 t/m 3A-17, 3B-1 t/m 
3B-16, 3C-1 t/m 3C-9 en 3D-1 t/m 3D-
17 - plaatsen 59 chalets (voor 10 jaar) 
en gebruik voor tijdelijke bewoning door 
arbeidsmigranten
Langeraar
Akkerlanden 14 - twee dakkappellen - buiten 
behandeling gelaten
Geerweg 2 - vervangen kassen door schuur 
en kas
Woerdense Verlaat
Lange Meentweg 28 - realiseren onderheid 
terras
Zevenhoven
Haagwinde 8 - plaatsen dakopbouw

BEKENDMAKINGEN IN HET KORT 

Op 24 juni is vanaf 17.00 uur in het 
gemeentehuis van Nieuwveen de 

Nieuwkoopse veteranendag. Bent u 
veteraan, heeft u geen uitnodiging 
ontvangen maar wilt u wel graag 

aanwezig zijn? 

Neem dan contact op via
secretariaat@nieuwkoop.nl.
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KLASSENWERK 
In deze rubriek blikken de scholen terug op de 
coronaperiode, wat heeft het ze opgeleverd en hoe 
kijken zij naar de toekomst? Dit keer KBS De Rietkraag uit 
Nieuwkoop aan het woord.

Directeur René Veenstra kijkt met trots terug op de afgelopen, 
toch wel turbulente, jaren. “We hebben in een heel hoog 
tempo ons moeten aanpassen, omdat er steeds weer 
veranderende situaties waren. Een beetje net als in dat liedje 
van de Snollebollekes: “Naar links ….. naar rechts ….” Maar 
achteraf kijk ik met tevredenheid terug, omdat we als team 
een enorme flexibiliteit hebben getoond. Het vroeg niet alleen 
veel van ons als team, maar voor de kinderen en hun ouders 
was het ook een stormachtige periode. Omdat iedereen z’n 
beste beentje voor zette, zijn we erin geslaagd om voldoende 
onderwijs aan te bieden. Teamleden werkten soms een dagje 
extra, ouders hielpen mee en ook de kinderen pasten zich 
razendsnel aan. We zijn ook door onze overkoepelende 
organisatie Wij de Venen waar mogelijk (denk vooral aan ICT) 
ondersteund. “Ik heb er wel een goed gevoel over en hoop 
dat de leerachterstanden, zoals geschetst in de media, onder 
andere door de extra ondersteuning die georganiseerd is, 
mee gaan vallen.” 

Op De Rietkraag is de slogan ‘rust en structuur, passie en vuur’ 
zo staat op de website te lezen. In de praktijk betekent dit de 
wens om kinderen hun eigen talent te leren herkennen en 
ontwikkelen. Het gaat daarbij om meer dan taal en rekenen 
alleen. Voor muziek en handvaardigheid is ruim aandacht, 
en voor sport is er zelfs een vakleerkracht. Maar het gaat 
ook over de omgang met elkaar. “Onze docenten hebben 
verschillende specialisaties om de kinderen in hun kracht te 
zetten,” legt Veenstra uit.

Levens-eelt
Hij vervolgt: ”Dat is erg belangrijk, want we leven echt in een 
andere tijd dan velen van ons gewend zijn. Het is een wereld 
vol met impulsen. Alles wordt tegenwoordig heel makkelijk 
gezegd. Maar is het wel waar? We proberen kinderen 
zelfbewust en kritisch te maken, waarbij we ervoor waken er 
kasplantjes van te maken. We vragen het ook wel eens: Waar 
word jij nou blij van? Het is ook een beetje ‘maatschappijtje’ 
oefenen: Je hebt te maken met verschillende mensen en 
meningen, er zijn afspraken en regels waar je je aan dient 
te houden maar er blijft een hoop ruimte voor eigen inbreng. 
En natuurlijk mogen en moeten ze ook zelf ervaren of 
uitproberen. Gewoon een beetje levens-eelt opdoen.”

Veenstra heeft gemerkt dat ouders na de lockdowns (nog) 
meer begrip en bewondering lijken te hebben gekregen voor 
de docenten. “Lesgeven is een vak. Hou de kinderen maar 
eens goed bij de les. Dat is in de klas al een uitdaging, maar 
digitaal was en is dat een nieuwe dimensie. Daarnaast hebben 
we gemerkt dat sommige kinderen juist goed gedijen in een 
situatie waar digitaal wordt lesgegeven. En die digitalisering 
heeft wel versneld oplossingen gebracht om bijvoorbeeld 
langdurig zieke kinderen sneller weer bij de (digitale) les te 
hebben.”

POSTCODEROOSPROJECTEN 
FEESTELIJK GEOPEND 

21 mei zijn in aanwezigheid van 
wethouder Van Duin en deelnemers 
aan de postcoderoosprojecten twee 
nieuwe postcoderoosprojecten feestelijk 
geopend. De directeuren Corné van 
der Tang van Comforta en Paul van 
Stijn van Trenomat zijn trots op hun 
dak vol zonnepanelen. Een deel van de 
zonnepanelen gebruiken ze voor hun 
eigen energievoorziening. Het andere 
deel is voor inwoners. Zij kunnen 
investeren in de zonnepanelen en 
zo op een duurzame manier energie 

opwekken. De investering verdienen 
ze terug vanuit de door de coöperatie 
uit te keren rente en aflossing. Meer 
informatie over postcoderoos vindt u op 
www.gcnieuwkoop.nl/postcoderoos.
Wethouder Van Duin sprak ook nog 
zijn waardering uit over de inzet van 
de energiecoaches. De aanwezige 
coaches ontvingen een herkenbaar jack. 
U maakt een afspraak met een van de 
energiecoaches via 
www.gcnieuwkoop.nl/energiecoach.

HOE HARD MAG U 
VAREN OP DE PLASSEN?

Op de plassen geldt een 
maximumsnelheid van 6 km per uur. 
Dit is bijna gelijk aan wandelsnelheid. 

In sommige delen mag u slechts 
4,5 km/uur varen. Op een snelle 

motorboot, jetski en waterscooter is 
een dodemansknop verplicht en deze 

moet ook gebruikt worden. 

Een dodemansknop is een koord 
en een polsbandje waarmee de 

bestuurder aan het vaartuig vast zit.

Ook met snelle vaartuigen mag u niet 
harder varen dan 6 km per uur.
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