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Gemeente Nieuwkoop
Postbus 1, 2460 AA Ter Aar
Info@nieuwkoop.nl
www.nieuwkoop.nl
Fax: (0172) 574802
Telefoon: 14 0172

Nieuwe toegangsweg naar Buytewech-Oost
Tijdelijke weg voor gebruikers scholen en sportcomplex
De route voor fietsers:
Vanaf de rotonde N231/Nieuwveenseweg
volgt u het fietspad dat doorloopt over het
parkeerterrein voor Natuurmonumenten. U
steekt de Nieuwveenseweg over en rijdt over
het tijdelijke tweezijdig fietspad, dat is afgescheiden van de bouwweg, door tot bij de
scholen. Voor de terugweg volgt u dezelfde
route.

Telefonisch bereikbaar:
maandag t/m vrijdag van 8.30 – 17.00 uur
Klant Contact Centrum,
Teylersplein 1, 2441 LE Nieuwveen
Gemeentelijke producten en diensten:
burgerzaken, bouwzaken, vergunningen,
gemeentelijke belastingen, meldingen en
inzage van stukken.
Openingstijden
Vrije inloop
maandag t/m vrijdag van 8.30 - 13.00 uur
en woensdag van 8.30 - 20.00 uur
Op afspraak
maandag t/m donderdag van 13.00 - 16.00 uur
Servicepluspunten
Vragen over wonen, zorg, welzijn, werk en
inkomen, het maken van afspraken met andere
instanties, het ophalen van en hulp bij het invullen
van formulieren.
Gemeentehuis Nieuwveen, Teylersplein 1
Gemeentekantoor Ter Aar, Aardamseweg 4
Trefpunt Nieuwkoop, Kennedyplein 5a
Openingstijden:
ma t/m do 9.00 tot 17.00 uur
vrijdag 9.00 tot 12.30 uur
Intergemeentelijke sociale dienst
Uitkeringen, Wmo voorzieningen
(zoals woningaanpassing,
vervoer, huishoudelijke hulp)
Tel.(0800) 4447373 website: www.isdr.nl
Spreekuur na telefonische afspraak
Milieuzaken
Voor milieuzaken, informatie of klachten bedrijven
kunt u contact opnemen met de Milieudienst
West-Holland via (071) 4083666, info@mdwh.nl
of www.mdwh.nl

Op 9 augustus zijn de werkzaamheden
gestart voor de nieuwe toegangsweg
“Grendel” in Buytewech-Oost in de kern
Nieuwkoop.
Deze toegangsweg is de laatste fase in de
realisatie van de ontsluiting voor de nieuwbouwwijk Buytewech, sportvelden en scholencomplex. De weg loopt vanaf de rotonde
N231/Nieuwveenseweg langs en over het
oude terrein van Auto Maas. De nieuwe weg
sluit aan op de parkeerplaats aan de Ladderhaak. De werkzaamheden duren ongeveer
tien weken en worden uitgevoerd door aannemer Zwammerdam Grond en Wegen BV
uit Bodegraven.
Voor deze periode is er een omleidingsroute.
Het is belangrijk dat u deze route volgt als u
naar de scholen of het sportcomplex wilt.

De route voor autoverkeer:
Vanaf Nieuwkoop rijdt u door tot rotonde Het
Station. Deze neemt u driekwart en u rijdt via
de doorsteek over de parallelweg (Nieuwveenseweg). Voor de Nieuwveenseweg geldt
eenrichtingsverkeer en een snelheidsbeperking van 30 km/u. Bij de bouwweg slaat u
rechtsaf en u volgt deze tot aan de parkeerplaats aan de Ladderhaak.
Terugweg: De normale weg langs het Hof
van Nieuwkoop is afgesloten. U rijdt tijdelijk
via de bouwweg terug naar de Nieuwveenseweg. Hier gaat u rechtsaf en volgt de
weg tot aan de rotonde N231/Nieuwveenseweg. De route is ook met borden aangegeven.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de gemeente: 14 0172
Namens de gemeente begeleidt Gé Wabbijn
de werkzaamheden.

Inspectie veiligheid speeltoestellen
Speeltoestellen in de openbare ruimte moeten voldoen aan de veiligheidseisen. Het is
verplicht om de speeltoestellen en daarbij
behorende veiligheidsondergronden een
keer per jaar te laten inspecteren door
gespecialiseerd bureau.

Bij de controle wordt speciaal gelet op de
aanwezigheid van corrosie, houtrot en andere negatieve effecten van weersinvloeden.
Het bedrijf Kompan begint deze week met
de inspectie.

De scholen zijn weer
begonnen
Dit jaar neemt basisschool De Zevenhof
maandag 16 augustus tot en met vrijdag
20 augustus deel aan het verkeersveiligheidsproject ‘De scholen zijn weer begonnen’.
Op maandag 16 augustus om 14.00 uur
laat wethouder Jelle Moraal met de kinderen van de Zevenhof ballonnen op. Dit is
de officiële start van dit verkeersveiligheidsproject. De school besteedt deze
week aandacht aan de verkeersveiligheid
rondom de school.
Met het project wordt aandacht bij de
weggebruikers gevraagd voor de weer
naar school gaande jeugd bij de start van
het nieuwe schooljaar. Daarnaast worden
de schoolkinderen en hun ouders op de
hoogte gebracht van de verkeersregels
zodat ze veilig naar en van school kunnen
gaan.

Deel Westkanaalweg
afgesloten
Van 16 tot en met 20 augustus wordt de
Westkanaalweg in de kern Papenveer, het
gedeelte tussen de Papenbrug en de
Kattenbrug, voorzien van een nieuwe
asfaltlaag.
Tijdens de werkzaamheden wordt de weg
afgesloten voor alle verkeer. Met borden
wordt het verkeer omgeleid.
Namens de gemeente begeleidt Jan de
Rooij het werk. Hij is te bereiken via
tel. 14 0172.

Centrum voor jeugd en Gezin
Voor vragen over opvoeden en opgroeien.
Aardamseweg 73, 2461 CB Ter Aar
Geopend elke werkdag van 9.00 – 11.00 uur
Tel. (0172) 603817
www.cjgnieuwkoop.nl, info@cjgnieuwkoop.nl
Vliegtuiglawaai
Klachtenbureau vliegtuighinder: (020) 6015555
www.bezoekbas.nl

Wat kunt u waar melden?
Bij levensgevaar, nood of direct gevaar:
bel 112
Als het zonder sirene kan: bel 0900-8844
Meldingen over bijvoorbeeld vernielingen,
openbare ruimte of overlast jongeren:
- bel 14 0172 gemeente Nieuwkoop, of
- via www.nieuwkoop.nl door het invullen van
het formulier melding openbare ruimte of
formulier melding overlast jongeren.
Voor urgente meldingen openbare ruimte
buiten kantoortijden bel (0172) 521188.
Voor zeer dringende klachten buiten werktijden
of bij acuut milieugevaar bel 0900-8844.

POLDERJOURNAAL
Poldertjes
11 september: Torenschuddersfeest
met crea markt, uitreiking Rabo
Jeugdvrijwilliger Stimuleringsprijs en
verlichte botenparade met lasershow
Bezoek de expositie Polder, Burgerij
en Dorpsgezichten van Timo de Bruin.
Dit kan nog tot en met zondag 15
augustus!
De expositie kunt u bekijken in de
loopstal van De Zevensprong,
Noordenseweg 33, Nieuwkoop.
Heeft u uw kijk op het polderjaar al
gefotografeerd? Doe mee met de
fotowedstrijd!

14 augustus Univé Voetbaltoernooi

Doe mee met het groot Polder Voetbaldartspel
Op 14 augustus organiseert Univé weer het jaarlijkse Voetbaltoernooi.
Dit jaar is het evenement in Zevenhoven, bij SVZ aan de Stationsstraat. Omdat
alle acht strijdende verenigingen (inclusief Aarlanderveen) uit het poldergebied
komen, wil de organisatie er dit jaar een poldertintje aan meegeven.
In verband met Polder 200 wordt op het terrein een groot voetbal dartspel
georganiseerd. Een unieke combinatie van de twee populairste sporten! De
spelregels zijn simpel: probeer de ballen in de gaten te schieten en kijk wie de
beste is. Iedereen kan dus meedoen.
Kom zaterdag ook naar het Univé Voetbaltoernooi in Zevenhoven, moedig
langs de lijn de enthousiaste teams aan en trap zelf ook een balletje.
Het toernooi start om 10.00 uur. De wisselbokaal voor het winnende team en
de prijzen voor de winnaar van het Voetbal Dartbord en Univé prijsvraag worden om 15.00 uur uitgereikt door burgemeester Frans Buijserd.

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.POLDER200.NL

www.nieuwkoop.nl

Nieuws uit de Raad
De gemeenteraad in de Zomerrubriek
De gemeenteraad heeft in de zomerperiode geen vergaderingen. Daarom wordt de
rubriek Nieuws uit de raad een aantal
weken gevuld met algemene informatie
over de gemeenteraad. Hoe werkt de
gemeenteraad, hoe komt u in contact, hoe
kunt u inspreken, waar kunt u informatie
vinden, enz.
Deze week: De gemeenteraad wil
weten hoe u erover denkt
U kunt met raadsleden contact opnemen
over onderwerpen die op de agenda staan
of als iets u dwarszit. Iedereen kan een lid
van de gemeenteraad bellen, mailen of
schrijven. Voor gegevens van individuele
raadsleden kunt u www.nieuwkoop.nl/
gemeenteraad raadplegen. Wilt u mailen of

schrijven naar de hele gemeenteraad dan
staan hieronder de contactgegevens.
Postadres
Gebruik als aanhef van uw brief “Aan de
gemeenteraad”, Postbus 1, 2460 AA Ter Aar

den met het vormen van meningen en
standpunten. In Nieuwkoop hebben fractieassistenten dezelfde bevoegdheden als
raadsleden, met uitzondering van het stemrecht. Zij krijgen dezelfde post en mail als de
raadsleden.

U kunt ook inspreken tijdens de raadsvergaderingen. Volgende week daarover meer in
deze zomerrubriek. Alle afleveringen die tot
nu toe zijn verschenen, kunt u lezen op
www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad.

Telefoon
De gemeenteraad wordt ondersteund door
de griffie. De griffie is telefonisch te bereiken
op 0172-521308.
E-mail
De gemeenteraad wordt ondersteund door
de griffie. Met één mail aan de griffie bereikt
u alle raadsleden. De griffie heeft het volgende mailadres: griffier@nieuwkoop.nl
Fractieassistenten
Iedere fractie maakt gebruik van fractieassistenten. Fractieassistenten helpen de raadsle-

••

Burgemeester en wethouders maken bekend 11 augustus 2010
 anvragen evenementen &
A
activiteiten
• voor het houden van een besloten feest
in de kern Nieuwkoop, Noordenseweg 36,
op zaterdag 4 september 2010 van 19.00
tot 00.00 uur.
• voor het houden van een optocht in de
kern Nieuwkoop, van het “Koetshuis” via
de dijk naar de nieuwe locatie van het te
bouwen “Kulturhus” aan de Achterweg, in
verband met de eerste paal slaan van het
“Kulturhus” op 11 september 2010 van
9.00 tot 11.00 uur.
• voor het plaatsen van borden, aankondiging nieuwbouw project startverkoop
Koggesvaart in Nieuwkoop, van 6 t/m
19 september 2010.
Inzage en zienswijze is mogelijk tot 1 week
na publicatie, zie kader

Afgehandelde aanvragen
evenementen en activiteiten
• Verklaring geen bezwaar afgegeven aan de
Provincie Zuid-Holland voor het houden
van helicoptervluchten op de locatie, weiland nabij Kerkweg 40 in Ter Aar, op
woensdag 8 september 2010 van 10.00
tot 17.00 uur.
• verleende vergunning voor het houden van
een sponsorloop op vrijdag 10 september
2010 van 19.00 - 23.30 uur op het terrein
van S.V. Nieuwkoop aan de Ladderhaak in
Nieuwkoop - verzonden 2 augustus 2010.
• verleende vergunning voor het collecteren
in de gemeente Nieuwkoop van 29 augustus tot en met 4 september 2010 - verzonden 5 augustus 2010.
Inzage en bezwaar is mogelijk tot zes
weken na verzending, zie kader

 fgehandelde aanvragen
A
huisnummer
• voor het aanvragen van een huisnummer
Oude Spoorbaan in Zevenhoven naast
nummer 10, voorkeursnummer is 12.
Inzage en bezwaar is mogelijk tot zes
weken na verzending, zie kader

 anvraag
A
uitrit
• voor het maken van een uitrit, op de locatie
Oude Spoorbaan 10 Zevenhoven, voorzijde
van de bedrijfsruimte.
Inzage en zienswijze is mogelijk tot 1 week
na publicatie, zie kader

 ezwaarschriftenB
commissie
Op donderdag 12 augustus 2010 wordt om
20.00 uur in de B&W kamer van het
gemeentehuis te Nieuwveen een openbare
vergadering gehouden van de bezwaarschriftencommissie.
Behandeld wordt:
20.00 uur een bezwaarschrift gericht tegen
het besluit van het college van burgemeester
en wethouders van 4 maart 2010 waarbij
een handhavingverzoek namens de
fa Maas tegen het tankstation Amigo werd
afgewezen.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Stef van den Heuvel, secretaris
van de bezwaarschriftencommissie, afdeling
Bedrijfsondersteuning tel: 14 0172.

 ieuwe bouw- en sloop- en
N
aanlegplannen
  
Nieuwkoop
Meije 316 - reg. nr. 2010/0282 - sloopaanvraag - het geheel slopen van diverse
opstallen
Meije 316 - reg. nr. 2010/0283 reguliere bouwaanvraag - het geheel
plaatsen van een werktuigenberging en
het uitbreiden en veranderen van de ligboxenstal
Zevenhoven
Hogedijk 9b - reg. nr. 2010/0284 reguliere bouwaanvraag - het plaatsen van
een onderheid terras
Park Zomerlust 49 - reg. nr. 2010/0288 reguliere bouwaanvraag - het geheel vergroten van de woning

Zienswijze, bezwaar, beroep en voorlopige voorziening
Zienswijze
Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze naar voren brengen. Dit kan schriftelijk bij
het college van burgemeester en wethouders. In de zienswijze moet een omschrijving
staan van de aanvraag waar u uw zienswijze op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. U kunt uw zienswijze ook mondeling bij de betreffende afdeling
bekendmaken. Hiervoor dient u een afspraak te maken via telefoonnummer 14 0172.
Bezwaar
De aanvang van de termijn voor het indienen van bezwaar staat onder de besluiten vermeld.
– Op de dag na verzending van de vergunning/toestemming aan de aanvrager. De verzenddatum staat vermeld in de publicatie van de verleende vergunning op deze infopagina. Binnen zes weken kunt u schriftelijk een bezwaarschrift indienen.
– Op de dag na publicatie. Binnen zes weken na de dag van publicatie kunt u schriftelijk
een bezwaarschrift indienen.
Bezwaar indienen: Stuur uw bezwaren, met – zo mogelijk – een kopie van het besluit
waar het over gaat, voorzien van naam en adres, datum, handtekening en motivering
naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 2460 AA Ter Aar. Als
bezwaar bij de gemeenteraad moet worden ingediend staat dit bij de publicatie vermeld.
Beroep (Ontheffingen Wro)
Tegen besluiten die zijn voorbereid met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (UOV) staat rechtstreeks beroep open bij de arrondissementsrechtbank Den Haag.
Beroep kan alleen ingesteld worden door een belanghebbende die een zienswijzen
heeft ingediend of aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat hij geen zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking naar voren heeft gebracht.
Beroep kan worden ingesteld binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het
besluit. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.
Voorlopige voorziening
De inwerkingtreding van een vergunning/toestemming/besluit wordt niet geschorst als u
een bezwaar- of beroepschrift indient. Wanneer u de uitvoering daarvan op korte termijn
wilt tegenhouden, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij
de voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank, Postbus 20302,
2500 EH ’s-Gravenhage. Telefonisch is de rechtbank te bereiken onder telefoonnummer
070 3813131.
Stuurt u hierbij een kopie van uw bezwaar- of beroepschrift mee. Wanneer u voorlopige voorziening moet aanvragen bij de Raad van State dan staat dit bij de publicatie
vermeld.
Ter inzage
De aanvragen, de verleende vergunningen en de besluiten liggen ter inzage bij het Klant
Contact Centrum, Teylersplein 1 in Nieuwveen. Het Klant Contact Centrum is geopend
van maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 13.00 uur en woensdag van 8.30 – 20.00
uur. Als u wilt kunt u een toelichting op de stukken krijgen.
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Park Zomerlust 49 - reg. nr. 2010/0290 reguliere bouwaanvraag - het gedeeltelijk
veranderen van veranda
Ter Aar
Achttienkavelsweg 22 - reg. nr. 2010/0285
- reguliere bouwaanvraag - het geheel
oprichten van een ligboxenstal
Aardamseweg 3 - reg. nr. 2010/0286 lichte bouwaanvraag - het gedeeltelijk veranderen van sanitaire ruimtes en studio
Iepenpad 16 - reg. nr. 2010/0287 - lichte
bouwaanvraag - het plaatsen van een
overkapping achter de woning
Hoekse Aarkade 5 - reg. nr. 2010/0291 -

reguliere bouwaanvraag - het geheel plaatsen
van een brug
Noorden
Gerberastraat 23 - reg. nr. 2010/0289 lichte bouwaanvraag - het plaatsen van een
overkapping
Langeraar
Eiland in Langeraarse Plassen - reg. nr. 2010/
2018 - aanvraag voor aanlegvergunning het aanleggen van natuurvriendelijke oever
Inzage, bezwaar of zienswijze is mogelijk in
een latere fase

 fgehandelde bouw- en
A
sloopplannen
Woerdense Verlaat
Korte Meentweg 13 - reg. nr. 2010/0259 lichte bouwvergunning - het gedeeltelijk veranderen van een school en het plaatsen van
een dakkapel - verzonden 9 augustus 2010
Inzage en bezwaar is mogelijk tot zes weken
na verzending zie kader

 ouwvergunningen met
B
ontheffing
Voor onderstaande bouwplannen staat

beroep open bij de rechtbank:
Nieuwkoop
Nieuwveenseweg 44A - reg. nr. 2010/0073
- reguliere bouwvergunning met ontheffing het geheel vernieuwen van een kap op een
stal en plaatsen van een luchtwasser - verzonden 3 augustus 2010
Stortenbekerstraat 21 - reg. nr. 2010/0127 lichte bouwvergunning met ontheffing - het
gedeeltelijk vergroten van de woning door
middel van een aanbouw - verzonden 5
augustus 2010
Inzage en beroep is mogelijk tot zes weken
na verzending, zie kader

